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Христо Веселинов 
Чомаков 

Специалист строителен техник при ОБА Твърдица 

Милена Стоилова 
Димитрова 

финансов контрольор при ОБА Твърдица 

ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОТ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

№ 
Участник подал
офертата

Вх. №
Дата на
получаван
е

Час на
получ
аване

Адрес за кореспонденция, тел.,

факс, електронен адрес посочени
върху плика с офертата

1. 
„Стройко” ООД, гр. 

Велико Търново 
ОП - 19 18.09.2019 9:26 

гр.Велико Търново, ул.”Ниш”№7, 

ет.3, тел.062/623924, 

info@stroiko.net 

2. 
„АРК - БИЛДИНГ“ 

ООД, гр. Ямбол 
ОП - 21 18.09.2019 15:26 

гр.Ямбол, ул.”Железничарска” 

№12, тел.046/661209, 

ark_building@abv.bg 

3. 
„СМАРТ БИЛД 

ДИГИТАЛ“ ЕООД, гр. 

София 
ОП - 27 25.09.2019 9:33 

гр.София, бул.”Тодор 

Каблешков”№53, ет.0, офис1, 

тел.0887022040, 

office@smartbuildbg.com 

4. 
“ГЕО-МАР 03” ЕООД, 

гр. София 
ОП - 28 25.09.2019 9:36 

гр.София, ж.к Люлин-8, вх.В, офис 
1, тел.02/8278119, 

geomar03@gmail.com 

5. “Раев Строй” ЕООД, 

гр. Сливен 
ОП - 29 25.09.2019 9:39 

гр.Сливен, ул.”Сливница”№22, 

тел.0886692418, raev_stroi@abv.bg 

6. “НЕШСТРОЙ” ЕООД, 

гр. Казанлък 
ОП - 30 25.09.2019 14:00 

гр.Казанлък, ул.”Ивайло”№5, 

тел.0896741795, neshstroi@abv.bg 

7. “Строителна компания 
Загора” ЕАД, гр. 

Стара Загора 
ОП - 31 25.09.2019 14:55 

гр.Стара Загора, 
кв.”Индустриален”, тел.042/631011, 

office@skzagora.com 

I ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА
КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА
ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ППЗОП, КАТО ВТОРО ПРОВЕРКАТА СЕ
ИЗВЪРШВА НА КОНКРЕТНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I.1 ЗА „СТРОЙКО” ООД:

I.1.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 
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т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

указанията и конкретните изисквания и задължителни елементи за съответната 
точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за съответните 
точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията констатира, че 
отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) -Участникът е предложил 173 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 
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I.1.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към указанията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Подход и организация за 
изпълнение на поръчката; Взаимоотношения с представителите на  
Възложителя; Срочност и  качество на  изпълнението; Организация и 

координация; Ресурсна обезпеченост; Организационната схема на 
връзките във фирмата е следната; Изпълнителски персонал и техника; 
Качество на материалите; Процеси и последователност;  Подготовка на 
обекта; Изпълнение на СМР; Основни етапи за изпълнение: При 

разработване на графика цялостното изпълнение на обекта е разделено 
условно на три етапа: Предаване на обекта от Възложител на 
Изпълнител,заедно с подготовка на строителната площадка -  

Етап:Строително-монтажни работи – Предаване на обекта от 
Изпълнителя на Възложителя и въвеждане в експлоатациа, заедно с 
демобилизация на строителната площадка.Етап: Строително-монтажни 

работи е разделен условно на подетапи.; Демонтажни работи по 
фасадата; Топлоизолационни дейности по фасада; Покривни работи по 
плосък покрив на топла връзка към салона; Вътрешни работи; Етап 

подготвителен; Етап Изпълнение на СМР; Етап Предаване на обекта на 
Възложителя -Демобилизация на Строителната площадка. -

Отстраняване на отпадъци,техника, оборудване . -Тествания. Предаване 
на обекта на Възложителя. -Оформяне и подписване на Образец № 15; 

Технология на изпълнение на основните дейности; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Намаляване на негативното въздействие 
върху кръга засегнати лица Организиране на работния процес, така, че 
да не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките около 
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обекта; Информиране на постоянно пребиваващите граждани в обхвата 
на работите относно предстоящи СМР;  Мерки за намаляване 
дискомфорта на местното население, включително запрашеността на 
атмосферния въздух и недопускане на високи нива на шум.; Основни 

нормативни изисквания;“ при което се констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап подготвителен; Етап Изпълнение на 

СМР; Етап Предаване на обекта на Възложителя“ не са отразени в 
графика, а така също отразените дейности на изпълнение в графика 
не са отразени в подхода. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода не са отразени в графика, а така също отразените 
дейности на изпълнение в графика не са отразени в подхода. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експрети и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Подход и организация за 
изпълнение на поръчката; Взаимоотношения с представителите на  
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Възложителя; Срочност и  качество на  изпълнението; Организация и 

координация; Ресурсна обезпеченост; Организационната схема на 
връзките във фирмата е следната; Изпълнителски персонал и техника; 
Качество на материалите; Процеси и последователност;  Подготовка на 
обекта; Изпълнение на СМР; Основни етапи за изпълнение: При 

разработване на графика цялостното изпълнение на обекта е разделено 
условно на три етапа: Предаване на обекта от Възложител на 
Изпълнител,заедно с подготовка на строителната площадка -  

Етап:Строително-монтажни работи – Предаване на обекта от 
Изпълнителя на Възложителя и въвеждане в експлоатациа, заедно с 
демобилизация на строителната площадка.Етап: Строително-монтажни 

работи е разделен условно на подетапи.; Демонтажни работи по 
фасадата; Топлоизолационни дейности по фасада; Покривни работи по 
плосък покрив на топла връзка към салона; Вътрешни работи; Етап 

подготвителен; Етап Изпълнение на СМР; Етап Предаване на обекта на 
Възложителя -Демобилизация на Строителната площадка. -

Отстраняване на отпадъци,техника, оборудване . -Тествания. Предаване 
на обекта на Възложителя. -Оформяне и подписване на Образец № 15; 

Технология на изпълнение на основните дейности; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Намаляване на негативното въздействие 
върху кръга засегнати лица Организиране на работния процес, така, че 
да не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките около 

обекта; Информиране на постоянно пребиваващите граждани в обхвата 
на работите относно предстоящи СМР;  Мерки за намаляване 
дискомфорта на местното население, включително запрашеността на 
атмосферния въздух и недопускане на високи нива на шум.; Основни 

нормативни изисквания;“ при което се констатира следното:  

1) Отразен е човешки и технически ресурси, като е описано 

използваната техника с посочване на дейностите в които техниката 
ще бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочени 

са работните звена, както и индивидуалните ръководни експерти и 

работници за изпълнение на видове дейности с посочване вид, състав, 
квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които 

същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност.  

2) Отразен е човешки и технически ресурси отчита и времевото 

разпределение на техните ангажименти.  

3) Направено е пълно описание на начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, и 

съответстват на приложения Линеен календарен график.  

4) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
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Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Подход и организация за 
изпълнение на поръчката; Взаимоотношения с представителите на  
Възложителя; Срочност и  качество на  изпълнението; Организация и 

координация; Ресурсна обезпеченост; Организационната схема на 
връзките във фирмата е следната; Изпълнителски персонал и техника; 
Качество на материалите; Процеси и последователност;  Подготовка на 
обекта; Изпълнение на СМР; Основни етапи за изпълнение: При 

разработване на графика цялостното изпълнение на обекта е разделено 
условно на три етапа: Предаване на обекта от Възложител на 
Изпълнител,заедно с подготовка на строителната площадка -  

Етап:Строително-монтажни работи – Предаване на обекта от 
Изпълнителя на Възложителя и въвеждане в експлоатациа, заедно с 
демобилизация на строителната площадка.Етап: Строително-монтажни 

работи е разделен условно на подетапи.; Демонтажни работи по 
фасадата; Топлоизолационни дейности по фасада; Покривни работи по 
плосък покрив на топла връзка към салона; Вътрешни работи; Етап 

подготвителен; Етап Изпълнение на СМР; Етап Предаване на обекта на 
Възложителя -Демобилизация на Строителната площадка. -

Отстраняване на отпадъци,техника, оборудване . -Тествания. Предаване 
на обекта на Възложителя. -Оформяне и подписване на Образец № 15; 

Технология на изпълнение на основните дейности; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Намаляване на негативното въздействие 
върху кръга засегнати лица Организиране на работния процес, така, че 
да не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките около 

обекта; Информиране на постоянно пребиваващите граждани в обхвата 
на работите относно предстоящи СМР;  Мерки за намаляване 
дискомфорта на местното население, включително запрашеността на 
атмосферния въздух и недопускане на високи нива на шум.; Основни 

нормативни изисквания;“ при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 
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1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Подход и организация за 
изпълнение на поръчката; Взаимоотношения с представителите на  
Възложителя; Срочност и  качество на  изпълнението; Организация и 

координация; Ресурсна обезпеченост; Организационната схема на 
връзките във фирмата е следната; Изпълнителски персонал и техника; 
Качество на материалите; Процеси и последователност;  Подготовка на 
обекта; Изпълнение на СМР; Основни етапи за изпълнение: При 

разработване на графика цялостното изпълнение на обекта е разделено 
условно на три етапа: Предаване на обекта от Възложител на 
Изпълнител,заедно с подготовка на строителната площадка -  

Етап:Строително-монтажни работи – Предаване на обекта от 
Изпълнителя на Възложителя и въвеждане в експлоатациа, заедно с 
демобилизация на строителната площадка.Етап: Строително-монтажни 
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работи е разделен условно на подетапи.; Демонтажни работи по 
фасадата; Топлоизолационни дейности по фасада; Покривни работи по 
плосък покрив на топла връзка към салона; Вътрешни работи; Етап 

подготвителен; Етап Изпълнение на СМР; Етап Предаване на обекта на 
Възложителя -Демобилизация на Строителната площадка. -

Отстраняване на отпадъци,техника, оборудване . -Тествания. Предаване 
на обекта на Възложителя. -Оформяне и подписване на Образец № 15; 

Технология на изпълнение на основните дейности; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Намаляване на негативното въздействие 
върху кръга засегнати лица Организиране на работния процес, така, че 
да не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките около 

обекта; Информиране на постоянно пребиваващите граждани в обхвата 
на работите относно предстоящи СМР;  Мерки за намаляване 
дискомфорта на местното население, включително запрашеността на 
атмосферния въздух и недопускане на високи нива на шум.; Основни 

нормативни изисквания;“ при което се констатира следното:  

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнеинето ѝм 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнеинето ѝм 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 
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поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Подход и организация за 
изпълнение на поръчката; Взаимоотношения с представителите на  
Възложителя; Срочност и  качество на  изпълнението; Организация и 

координация; Ресурсна обезпеченост; Организационната схема на 
връзките във фирмата е следната; Изпълнителски персонал и техника; 
Качество на материалите; Процеси и последователност;  Подготовка на 
обекта; Изпълнение на СМР; Основни етапи за изпълнение: При 

разработване на графика цялостното изпълнение на обекта е разделено 
условно на три етапа: Предаване на обекта от Възложител на 
Изпълнител,заедно с подготовка на строителната площадка -  

Етап:Строително-монтажни работи – Предаване на обекта от 
Изпълнителя на Възложителя и въвеждане в експлоатациа, заедно с 
демобилизация на строителната площадка.Етап: Строително-монтажни 

работи е разделен условно на подетапи.; Демонтажни работи по 
фасадата; Топлоизолационни дейности по фасада; Покривни работи по 
плосък покрив на топла връзка към салона; Вътрешни работи; Етап 

подготвителен; Етап Изпълнение на СМР; Етап Предаване на обекта на 
Възложителя -Демобилизация на Строителната площадка. -

Отстраняване на отпадъци,техника, оборудване . -Тествания. Предаване 
на обекта на Възложителя. -Оформяне и подписване на Образец № 15; 

Технология на изпълнение на основните дейности; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Намаляване на негативното въздействие 
върху кръга засегнати лица Организиране на работния процес, така, че 
да не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките около 

обекта; Информиране на постоянно пребиваващите граждани в обхвата 
на работите относно предстоящи СМР;  Мерки за намаляване 
дискомфорта на местното население, включително запрашеността на 
атмосферния въздух и недопускане на високи нива на шум.; Основни 

нормативни изисквания;“ при което се констатира следното:  

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 
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т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 
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1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

I.1.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода не са отразени в графика, а така също отразените 
дейности на изпълнение в графика не са отразени в подхода.  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 
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т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

I.2 ЗА „АРК - БИЛДИНГ“ ООД: 

I.2.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

оказванията и конкретните изисквания и задължителни елементи за 
съответната точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и 

същите поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 
именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 
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чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 180 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.2.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
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елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за 
реализиране на СМР на обекта; А.1. Характеристика на строежа; 
А.2.Етапи на изпълнение; Етап 1:Подготвителни работи- 10 работника 2 

дни; Етап 2:  176 дни, визира изпълнение на строително ремонтните;  
Етап 3: 10 работника за 2 дни. Изпълнението на дейностите през този 

етап са насочени към предаване завършен и естетически  вид на обекта; 
Първи етап-Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 
среща; Втори етап- Строително -монтажни работи; Организационна 
структура; Отговорности и пълномощия на екипа;  Технология на 
изпълнение на основните видове СМР; Предложение за мерки за 
осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за 
намаляване затрудненията на местното население и ползвателите на 
обекта при изпълнение на СМР; Трудности при изпълнението на 
договора, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население; Управление на 
риска; Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимални необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица; Мярка: Трудности при 

изпълнението на строителството, продиктувани от евентуални 

неудобства за  гражданите и ползвателите на сградата; Мерки за 
ограничаване негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда; “ при което се констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап 1:Подготвителни работи; Етап 2:   

визира изпълнение на строително ремонтните; Етап 3: 

Изпълнението на дейностите през този етап са насочени към 

предаване завършен и естетически  вид на обекта; Първи етап-

Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща; Втори 

етап- Строително -монтажни работи; Първи етап-подготвителни 

дейности; “ не са отразени в графика, а така също отразените 
дейности на изпълнение в графика не са отразени в подхода. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап 1:Подготвителни работи; Етап 2:   

визира изпълнение на строително ремонтните; Етап 3: 

Изпълнението на дейностите през този етап са насочени към 

предаване завършен и естетически  вид на обекта; Първи етап-

Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща; Втори 

етап- Строително -монтажни работи; Първи етап-подготвителни 

дейности; “ не са отразени в графика, а така също отразените 
дейности на изпълнение в графика не са отразени в подхода. 
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т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експрети и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за 
реализиране на СМР на обекта; А.1. Характеристика на строежа; 
А.2.Етапи на изпълнение; Етап 1:Подготвителни работи- 10 работника 2 

дни; Етап 2:  176 дни, визира изпълнение на строително ремонтните;  
Етап 3: 10 работника за 2 дни. Изпълнението на дейностите през този 

етап са насочени към предаване завършен и естетически  вид на обекта; 
Първи етап-Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 
среща; Втори етап- Строително -монтажни работи; Организационна 
структура; Отговорности и пълномощия на екипа;  Технология на 
изпълнение на основните видове СМР; Предложение за мерки за 
осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за 
намаляване затрудненията на местното население и ползвателите на 
обекта при изпълнение на СМР; Трудности при изпълнението на 
договора, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население; Управление на 
риска; Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимални необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица; Мярка: Трудности при 

изпълнението на строителството, продиктувани от евентуални 

неудобства за  гражданите и ползвателите на сградата; Мерки за 
ограничаване негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда; “ при което се констатира следното:   
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1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експрети и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експрети и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за 
реализиране на СМР на обекта; А.1. Характеристика на строежа; 
А.2.Етапи на изпълнение; Етап 1:Подготвителни работи- 10 работника 2 

дни; Етап 2:  176 дни, визира изпълнение на строително ремонтните;  
Етап 3: 10 работника за 2 дни. Изпълнението на дейностите през този 

етап са насочени към предаване завършен и естетически  вид на обекта; 
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Първи етап-Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 
среща; Втори етап- Строително -монтажни работи; Организационна 
структура; Отговорности и пълномощия на екипа;  Технология на 
изпълнение на основните видове СМР; Предложение за мерки за 
осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за 
намаляване затрудненията на местното население и ползвателите на 
обекта при изпълнение на СМР; Трудности при изпълнението на 
договора, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население; Управление на 
риска; Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимални необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица; Мярка: Трудности при 

изпълнението на строителството, продиктувани от евентуални 

неудобства за  гражданите и ползвателите на сградата; Мерки за 
ограничаване негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда; “ при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 
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строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за 
реализиране на СМР на обекта; А.1. Характеристика на строежа; 
А.2.Етапи на изпълнение; Етап 1:Подготвителни работи- 10 работника 2 

дни; Етап 2:  176 дни, визира изпълнение на строително ремонтните;  
Етап 3: 10 работника за 2 дни. Изпълнението на дейностите през този 

етап са насочени към предаване завършен и естетически  вид на обекта; 
Първи етап-Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 
среща; Втори етап- Строително -монтажни работи; Организационна 
структура; Отговорности и пълномощия на екипа;  Технология на 
изпълнение на основните видове СМР; Предложение за мерки за 
осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за 
намаляване затрудненията на местното население и ползвателите на 
обекта при изпълнение на СМР; Трудности при изпълнението на 
договора, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население; Управление на 
риска; Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимални необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица; Мярка: Трудности при 

изпълнението на строителството, продиктувани от евентуални 

неудобства за  гражданите и ползвателите на сградата; Мерки за 
ограничаване негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда; “ при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнеинето ѝм 

3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 
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1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнеинето ѝм 

3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за 
реализиране на СМР на обекта; А.1. Характеристика на строежа; 
А.2.Етапи на изпълнение; Етап 1:Подготвителни работи- 10 работника 2 

дни; Етап 2:  176 дни, визира изпълнение на строително ремонтните;  
Етап 3: 10 работника за 2 дни. Изпълнението на дейностите през този 

етап са насочени към предаване завършен и естетически  вид на обекта; 
Първи етап-Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 
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среща; Втори етап- Строително -монтажни работи; Организационна 
структура; Отговорности и пълномощия на екипа;  Технология на 
изпълнение на основните видове СМР; Предложение за мерки за 
осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за 
намаляване затрудненията на местното население и ползвателите на 
обекта при изпълнение на СМР; Трудности при изпълнението на 
договора, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население; Управление на 
риска; Предложение за реализация на идентифицираните като 
минимални необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица; Мярка: Трудности при 

изпълнението на строителството, продиктувани от евентуални 

неудобства за  гражданите и ползвателите на сградата; Мерки за 
ограничаване негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда; “ при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 
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взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

3) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

2) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

I.2.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап 1:Подготвителни работи; Етап 2:   

визира изпълнение на строително ремонтните; Етап 3: Изпълнението 

на дейностите през този етап са насочени към предаване завършен и 

естетически  вид на обекта; Първи етап-Мобилизиране на екипа и 

провеждане на встъпителна среща; Втори етап- Строително -

монтажни работи; Първи етап-подготвителни дейности; “ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода.  
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т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експрети и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
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на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

I.3 ЗА „СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ“ ЕООД: 

I.3.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

оказванията и конкретните изисквания и задължителни елементи за 
съответната точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и 

същите поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 
именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
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годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 90 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.3.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
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елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

И ВЗАИМОВРЪЗКА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕТАПИТЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЛИНЕЙНИЯ 

ГРАФИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ОБЩИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД В СТРОИТЕЛСТВОТО; 1.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;  2. ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ; Първи етап – подготвителни работи; Втори етап – 

работи по изпълнение на СМР; Трети етап – предаване на строежа; 
Подетап 2.1:  Фасадни СМР; Подетап 2.2:  Интериорни СМР; Подетап 

2.3:  Покривни СМР - плосък покрив на топла връзка към салона; 
Технологична последователност и взаимообвързаност на изпълнение на 
строително-монтажните работи; 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; “ при което 

се констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Първи етап – подготвителни работи; 

Втори етап – работи по изпълнение на СМР; Трети етап – 

предаване на строежа; Подетап 2.1:  Фасадни СМР; Подетап 2.2:  

Интериорни СМР; Подетап 2.3:  Покривни СМР - плосък покрив на 

топла връзка към салона;“ не са отразени в графика, а така също 

отразените дейности на изпълнение в графика не са отразени в 
подхода. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Първи етап – подготвителни работи; 

Втори етап – работи по изпълнение на СМР; Трети етап – 

предаване на строежа; Подетап 2.1:  Фасадни СМР; Подетап 2.2:  

Интериорни СМР; Подетап 2.3:  Покривни СМР - плосък покрив на 

топла връзка към салона;“ не са отразени в графика, а така също 

отразените дейности на изпълнение в графика не са отразени в 
подхода.. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
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разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експрети и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЧОВЕШКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЕКТА; МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

РЕСУРСИ (РАБОТНА РЪКА, ИНСТРУМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ); ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ; Отговорности на екипа за изпълнение на 
строителството;  Организационна схема с взаимовръзки; ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ (РАБОТНА РЪКА) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ; Задължения на отговорните експерти при извършване на 
дейностите:; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ; 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, 

ПРОДУКТИ И ДР.; “ при което се констатира следното:   

1) Участникът е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, като съответства на приложения Линеен календарен 

график.  

3) Участникът е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 
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и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „КОМУНИКАЦИЯ И 

КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И СУБОРДИНАЦИЯ МЕЖДУ 

ЕКСПЕРТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И МЕЖДУ ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА; Планиране и управление на проекта; Комуникационни 

връзки вътре в екипа на Изпълнителя;  Взаимодействие и координация с 
Възложителя; Координация между Авторски надзор и Строител; 

Координация със строителния надзор; “ при което се констатира 
следното: 

1) Участникът е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката 

2) Участникът в разработения от него  процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката не обхваща допустимите варианти по 

прекъсването.  

3) Участникът е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработения от него  процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката не обхваща допустимите варианти по 

прекъсването.  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 



29 

 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „МЕРКИ, КАСАЕЩИ 

СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ИМЕННО НАМАЛЯВАНЕ НА 

НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ 

КРЪГА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА;  ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; МОТИВИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И 

ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И 

ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ; 

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО 

ПРЕБИВАВАЩИТЕ ГРАЖДАНИ В ОБХВАТА НА РАБОТИТЕ 

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; 

МОТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА 

ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО 

ОБЕКТА; ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО 

ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; 

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, 

ТАКА ЧЕ ДА СЕ НАМАЛИ НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАВИШЕНИ НИВА НА ШУМ И ВИБРАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ; 

МОТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА 

ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО 

ОБЕКТА; ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО 

ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; 
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ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, 

ТАКА ЧЕ ДА СЕ НАМАЛИ НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОТДЕЛЯНЕ НА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ 

ВСЛЕДСТВИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ; 

МОТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА 

ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО 

ОБЕКТА; ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО 

ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; 

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;“ при което се констатира следното: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

3) Участникът е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
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предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ ОТ 

СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА; 

НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ И 

ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПЛОЩИ С ОТРАБОТЕНИ ГОРИВА, МАСЛА И 

ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ ОТ МЕХАНИЗАЦИЯТА; МОТИВИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И 

ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И 

ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;; 

НАМАЛЯВАНЕ ЗАПРАШЕНОСТТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; МОТИВИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И 

ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И 

ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;;  

УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В 

ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВО; МОТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА 

СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ 

ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; 

ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ И 

ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;; НЕДОПУСКАНЕ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА; МОТИВИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И 

ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И 

ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;; 

НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВАТА; МОТИВИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА СЕ НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ОТСЕЧКИТЕ ОКОЛО ОБЕКТА; ОБХВАТ И 

ПРЕДМЕТ НА МЯРКАТА; ТЕКУЩО ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА И 

ПРЕДПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИТЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ; ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ 
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКАТА; ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ;; “ при 

което се констатира следното: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението и..  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението им, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението и. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 
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т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

I.3.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Първи етап – подготвителни работи; Втори 

етап – работи по изпълнение на СМР; Трети етап – предаване на 

строежа; Подетап 2.1:  Фасадни СМР; Подетап 2.2:  Интериорни 

СМР; Подетап 2.3:  Покривни СМР - плосък покрив на топла връзка 

към салона;“ не са отразени в графика, а така също отразените дейности 

на изпълнение в графика не са отразени в подхода..  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.2.1 Участникът в разработения от него  процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката не обхваща допустимите варианти по 
прекъсването  

т.2.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.3.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.3.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

I.4 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД: 

I.4.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 
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оказванията и конкретните изисквания и задължителни елементи за 
съответната точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и 

същите поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 
именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 90 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.4.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания и 
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задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Предложение за подхода 
и организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е 
разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на 
участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 
възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания 
за безопасни и здравословни условия на труд в строителството; 1.

 Подход и организация за изпълнение на обекта; 1.1 Стратегия 
за изпълнение съгласно изискванията на възложителя; 1.2 Технология 
и последователност на извършване на СМР; Етапи на изъплнение на 
обекта; 1. Етап І – Подготовка за изпълнение на строително 
монтажните работи; 2. Етап II – Изпълнение на строително 
монтажните работи; 3. Етап III – Завършване на строителството и 

предаване на обекта на Възложителя; Етапи на изпълнение на 
строителните дейности – обща характеристика;  Подробно описание на 
етапите на изпълнение; Технология и последователност; “ при което се 
констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап І – Подготовка за изпълнение на 

строително монтажните работи; Етап II – Изпълнение на 
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строително монтажните работи; Етап III – Завършване на 

строителството и предаване на обекта на Възложителя;“ са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика са отразени в подхода. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап І – Подготовка за изпълнение на 

строително монтажните работи; Етап II – Изпълнение на 

строително монтажните работи; Етап III – Завършване на 

строителството и предаване на обекта на Възложителя;“ са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика са отразени в подхода. 

3) В т. 1.1.1 „Описание на отделните етапи на изпълнение на обекта“ в 
изложението на точка 1., участникът е направил кратко описание на 
етапите на изпълнение на обекта. Посочена е технологичната 
последователност на изпълнение на отделните етапи. Участникът е 
посочил, че ще изпълни обекта в четири етапа на изпълнение: 

3.1) Етап І - Подготовка за изпълнение на строително-монтажните 
работи; 

3.2) Етап ІІ – Изпълнение на строително-монтажните работи; 

3.3) Етап ІІІ – Завършване на строителството и предаване на обекта на 
Възложителя; 

3.4) Етап ІV – Гаранционно обслужване на строежа. 

4) В точка 1.1.2 „Подробни мотиви относно предложената 
последователност от етапи за изпълнение на поръчката“, учасникът е 
посочил подробни мотиви относно избрана последователност. 

5) В точка 1.1.3 „Подробно описание на отделните дейности по етапи на 
изпълнение“ участникът е направил подробно описание на всеки един 

от етапите на изпълнение на обекта. 

6) В описанието на Етап I, участникът е описал основните задачи, които 
ще изпълни –  Подготовка на строителната площадка по документи и 

Подготовка на строителната площадка на място - Устройване на 
временна строителна база - Временно водоснабдяване, ел.захранване 
и санитарни възли; Временна организация, безопасност на 
движението (ВОБД) по време на строителството; Ограждане и 

сигнализиране на работните участъци; Разчистване на работните 
участъци; Организиране на геодезични работи; Изясняване на 
подземните инфраструктури; Уведомяване на експлоатационните 
дружества; Доставка на материали. 

7) В описанието на Етап ІІ – Изпълнение на строително-монтажните 
работи, участникът е посочил всички видове СМР по подобекти, 

съгласно изискванията на Възложителя. 
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8) В т. 2. „Технология на изпълнение на отделните видове СМР“, 

участникът е направил описание на видовете СМР, за изпълнеине на 
обекта и тяхната последователност. Направено е подробно описане на 
засаждане на дървета и храсти, бетонови работи, засаждане на трева, 
полагане на трошенокаменни настилки, бордюри и др. 

9) В т. 3 „Технологична последователност“, участникът е посочил 
ефективността и постигането на качествен ефект на избраната 
последователност на изпълнение 

10) 1.1.3.1.2.2 Здравословни и безопасни условия на труд, участникът е 
направил разработка за Здравословни и безопасни условия на труд, 

съблюдавайки общите изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд в строителството. 

11) С оглед на така направеното изложение по настоящата точка, 
комисията приема, че Участникът е засегнал всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. Комисията единодушно 

приема изложението на участника по настоящата точка. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експрети и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Организация и подход 

при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически 

ресурси – тази част от работната програма включва описание на 
използваната техника с посочване на дейностите в които техниката ще 
бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочване на 
работните звена, както и индивидуалните ръководни експерти и 

работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с 



38 

 

посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните 
задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната 
предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да 
направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, които да 
съответстват на приложения Линеен календарен график.Участниците 
следва да посочат начин на взаимодействие и субординация както 
между ръководните експрети и работни звена на изпълнителя; Мерки за 
организация на екипа от експерти по управление на обекта; Механизми 

за организация на ангажираните експерти; Екип за управление 
изпълнението на обекта; Задачи и отговорности, съгласно дейностите в 
обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи; Условна схема 
на кооординация и субординация на екипа от ключови и неключови 

експерти за управление на проекта; Състав на работната ръка за 
изпълнение на обекта; Длъжност и квалификация; Конкретни 

задължения и отговорности съобразно спецификата на обекта; 
Организация на работната ръка; Моблозация на техническите ресурси; 

2. Предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването и.; Предложение за подход за доставка на материали, 

начин на съхраняване и начин на влагане. Следва да е посочен 

входящият контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга 
на качеството при получаване и влагане на материалите на обекта.; 
Предложение за подход за доставка на материали на обект СОУ 

"Неофит Рилски", гр. Твърдица; Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.; Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; Анализ и мотиви относно 
приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; 

Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на мяракта; Информиране 
на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи;  Анализ и 

мотиви относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на 
мяракта; Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното 
влияние от строителния процес върху околната среда; 1. Недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 
масла и др. работни течности от механизацията; Анализ и мотиви 

относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

2.Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение 
на поръчката; Анализ и мотиви относно приложимостта на мярката; А) 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо 
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прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат 
от изпълнението на мяракта; 3. Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството; Анализ и мотиви относно 

приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

Таблица с разпределение на ресурсите по задачи; ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ; Контрол на качеството на СМР и влаганите материали;  

Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи 

повишване на ефективността при изпълнението на поръчката; Мерки за 
спазване на нормативните изисквания; Конкретните мерки, свързани със 
спазването на нормативните изисквания, прилагани от нас са:; “ при 

което се констатира следното:   

1) Участникът е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, като съответства на приложения Линеен календарен 

график.  

3) Участникът е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, като съответства на приложения Линеен календарен 

график.  

3) Участникът е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

4) В т. 3., участникът е представил общата си визията за изпълнение на 
обекта по отношениена ресурсната обезпеченост. Описано е още, че 
при избора на подходящи подход и организация за изпълнение на 
поръчката касаещи човешките и технически ресурски бяха 
идентифицирани онези фактори, които дават гаранция, че ще може да 
изпълним поръчката качествено и в срок. 

5) В 3. „Организация на човешките ресурси, участникът е посочил, че 
при всички дейности свързани с изпълнението на строително- 

монтажните работи, свързани с дейностите по изпълнение на 
договора, ще взeмe участие квалифициран ръководен технически и 

изпълнителен персонал, с многогодишен опит в изпълнението на 
аналогични проекти. 

6) В т.3.1 „Мерки за организация на екипа от експерти по управление на 
обекта“ , участникът подробно е описал предвидените мерки за 
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организиране на ключовите експерти – Мобилизиране, Делегиране на 
права и отговорности, Текущо информиране и др. 

7) В т. 3.2 „Механизми за организация на ангажираните експерти“, 

учасникът подробно е описал механизмите за организация на 
работнака ръка - А. Разделение на труда, Б. Съгласуваност, В. 

Сътрудничество. 

8) В т. 3.3 „Описание на разпределението на екипа за изпълнение на 
СМР“, участникът е посочил ключови експрети, които ще изпълзва за 
изпълнение на обекта:  

8.1) Технически ръководител на обекта; 

8.2) Специалист  Паркоустройство и благоустройство 

8.3) Специласт „Контрол на качеството; 

8.4) Специалист по безопасност и здраве. 

8.5) В Таблица 1 са описани подробно задачи и отговорности, 

съгласно дейностите в обхвата на поръчката и отделните задачи и 

под – задачи за всеки един от ключовите експерти. 

8.6) В допълнение към таблицата са посочени двама неключови 

експерти – Експерт по опазване на околната среда и 

механизацията и Ръководител ПТО, за които също са задачи и 

отговорности, съгласно дейностите в обхвата на поръчката. 

8.7) Представена е условна йерархична схема. 

9) Разпределението на работната ръка е описанов в т.3.4 „Състав на 
работната ръка за изпълнение на обекта“. В изложението по 

настоящата точка в таблична форма участникът е представил звената, 
които ще използва за изпълнениена видовете СМР. Посочени са 
длъжност и квалификация, задължения и отговорности, както и 

времево разпределение на ангажиментите. Участникът е посочил че 
ще изполва следните звена изпълнение на обекта: Звено Настилки, 

Звено Електро, Звено бетоновои, кофражни и армировъчни работи, 

Звено озеленявене, Звено Монтажни работи, Общи работници.  

9.1) Представена е условна схема на организация и субординация на 
работната ръка. 

10) Описание на организацията на работния процес, участникът е 
направил в т. 3.5  Организация на работната ръка. 

11) Предвиденият технически ресурс за изпълнение на обекта е 
представен в т 3.6 Организация и мобилизация на техническите 
ресурси, където участникът е посочил машини, оборудване и 

механизация, които ще използва, съгласно изискванията на 
Възложителя. 

12) В т.4. Организация на доставките на материали за обекта 
участникът е посочил начина на доставка на материали на обекта 
както и механизмите за осъществяване на контрол на доставките. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
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Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Организация и подход 

при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически 

ресурси – тази част от работната програма включва описание на 
използваната техника с посочване на дейностите в които техниката ще 
бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочване на 
работните звена, както и индивидуалните ръководни експерти и 

работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с 
посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните 
задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната 
предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да 
направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, които да 
съответстват на приложения Линеен календарен график.Участниците 
следва да посочат начин на взаимодействие и субординация както 
между ръководните експрети и работни звена на изпълнителя; Мерки за 
организация на екипа от експерти по управление на обекта; Механизми 

за организация на ангажираните експерти; Екип за управление 
изпълнението на обекта; Задачи и отговорности, съгласно дейностите в 
обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи; Условна схема 
на кооординация и субординация на екипа от ключови и неключови 

експерти за управление на проекта; Състав на работната ръка за 
изпълнение на обекта; Длъжност и квалификация; Конкретни 

задължения и отговорности съобразно спецификата на обекта; 
Организация на работната ръка; Моблозация на техническите ресурси; 

2. Предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването и.; Предложение за подход за доставка на материали, 

начин на съхраняване и начин на влагане. Следва да е посочен 

входящият контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга 
на качеството при получаване и влагане на материалите на обекта.; 
Предложение за подход за доставка на материали на обект СОУ 

"Неофит Рилски", гр. Твърдица; Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.; Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
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свързаност между отсечките около обекта; Анализ и мотиви относно 
приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; 

Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на мяракта; Информиране 
на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи;  Анализ и 

мотиви относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на 
мяракта; Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното 
влияние от строителния процес върху околната среда; 1. Недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 
масла и др. работни течности от механизацията; Анализ и мотиви 

относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

2.Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение 
на поръчката; Анализ и мотиви относно приложимостта на мярката; А) 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат 
от изпълнението на мяракта; 3. Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството; Анализ и мотиви относно 

приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

Таблица с разпределение на ресурсите по задачи; ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ; Контрол на качеството на СМР и влаганите материали;  

Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи 

повишване на ефективността при изпълнението на поръчката; Мерки за 
спазване на нормативните изисквания; Конкретните мерки, свързани със 
спазването на нормативните изисквания, прилагани от нас са:; “ при 

което се констатира следното: 

1) Участникът е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката 

2) Участникът в разработения от него процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката обхваща допустимите варианти по 
прекъсването.  

3) Участникът е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработения от него процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
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изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката обхваща допустимите варианти по 
прекъсването.  

2) В изложението т. . „Комуникация и координация с останалите 
участници в процеса на изпълнение на обекта“, участникът е 
направил обостновка на процесите по управление на комуникацията 
и е дефинирал участниците в комункационния процес на обекта, а 
именно: Възложител; Строител; Строителен надзор; Представители 

на държавни институщии; Представители на общински институции; 

Консултант по управление на проекта /Консултант по ПРСР/, 

Представители на граждански обединения и сдружения. 

3) Участникът е дефинирал, че при изпълнение на строителството се 
използва похвата на „Планиране на комуникациите“ при който се 
спазват комплекс от дейности. 

4) В схематичен вид е описан начина на комуникация със Възложителя. 

5) Участникът е посочил две форми на комуникация – вербална и 

невербална. 

6) Направено е подробно описание на работните срещи, като начин на 
комуникация и успешно изпълнение на обекта. 

7) В т.  „Координация и съгласуване на дейностите“, участникът е 
направил подробно описание за начина на координиране на работата 
между Възложител, Изпълнител и Консултант на обекта. Представена 
е схема схема на комуникационните канали. Представени са варианти 

на прекъсване на комуникацията и нейното възстановяване, 
респективно със съставяне на акт образец 10 и акт образец 11. 

8) В т.   „Вътрешно фирмената организационна координация на 
работните звена и отделните човешки ресурси“ е направен подробен 

анализ на координацията и комуникацията между отделните звена и 

ангажирани ключови експети на изпълнителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
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минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Организация и подход 

при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически 

ресурси – тази част от работната програма включва описание на 
използваната техника с посочване на дейностите в които техниката ще 
бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочване на 
работните звена, както и индивидуалните ръководни експерти и 

работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с 
посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните 
задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната 
предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да 
направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, които да 
съответстват на приложения Линеен календарен график.Участниците 
следва да посочат начин на взаимодействие и субординация както 
между ръководните експрети и работни звена на изпълнителя; Мерки за 
организация на екипа от експерти по управление на обекта; Механизми 

за организация на ангажираните експерти; Екип за управление 
изпълнението на обекта; Задачи и отговорности, съгласно дейностите в 
обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи; Условна схема 
на кооординация и субординация на екипа от ключови и неключови 

експерти за управление на проекта; Състав на работната ръка за 
изпълнение на обекта; Длъжност и квалификация; Конкретни 

задължения и отговорности съобразно спецификата на обекта; 
Организация на работната ръка; Моблозация на техническите ресурси; 

2. Предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването и.; Предложение за подход за доставка на материали, 

начин на съхраняване и начин на влагане. Следва да е посочен 

входящият контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга 
на качеството при получаване и влагане на материалите на обекта.; 
Предложение за подход за доставка на материали на обект СОУ 

"Неофит Рилски", гр. Твърдица; Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.; Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; Анализ и мотиви относно 
приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; 
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Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на мяракта; Информиране 
на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи;  Анализ и 

мотиви относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на 
мяракта; Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното 
влияние от строителния процес върху околната среда; 1. Недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 
масла и др. работни течности от механизацията; Анализ и мотиви 

относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

2.Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение 
на поръчката; Анализ и мотиви относно приложимостта на мярката; А) 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат 
от изпълнението на мяракта; 3. Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството; Анализ и мотиви относно 

приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

Таблица с разпределение на ресурсите по задачи; ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ; Контрол на качеството на СМР и влаганите материали;  

Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи 

повишване на ефективността при изпълнението на поръчката; Мерки за 
спазване на нормативните изисквания; Конкретните мерки, свързани със 
спазването на нормативните изисквания, прилагани от нас са:; “ при 

което се констатира следното: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

3) Участникът е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 
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предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

3) Участникът е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

4) В направеното изложение към т. 5 „Организиране на работния 
процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 
крайните точки на пътните отсечки“, участникът е направил 
изложение по двата компонента  

5) А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

6) Учаскнитък е посочил, че всяко закъснение и отклонение от линейния 
календарен график за изпълнение ще увеличава негативното 
социално проявление в следните насоки: 

7) Ограничен физически достъп; 

8) Натоварен трафик за транспортиране най-вече в работните дни от 
седмицата; 

9) Мобилност по отношение на автомобилен и пешеходен обход; 

10) Ограничения / прекъсвания на комуналните услуги; 

11) и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й: 

12) Участникът е посочил, че Преди стартиране на строителството, 

Изпълнителят ще предостави организационен план за съгласуване от 
Консултанта, строителн надзор и Възложителя относно  организиране 
на работния процес, етапи на изпълнение, технологична 
последователност на видовете СМР, канали на комуникация и др. Той 

ще бъде на база приложения календарен график и техническо 

предложение, в които е онагледена технологичната последователност 
на видовете дейности. По този начин ще се създаде предпоставка за 
спазване предложените от нас срокове за навременно изпълнение на 
видовете СМР за всеки от участъците подлежащи на реконструкция.  

13) Участникът е направил разработка относно „Анализ и мотиви 

относно приложимостта на мярката“ 

14) В направеното изложение към „Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“, участникът е направил 
изложение по двата компонента: 

15)  А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

16) Участникът е посочил, че мярката е насочена и обхваща: 

17) Затруднен физически достъп до търговски, жилищни и др.обекти ; 

18) Технологични прекъсвания водоснабдяването, 

електроснабдяването, сметосъбиране за целите на изпълняваните 
СМР. 
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19)  и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й: 

20) Участникът е описал, че участъците за ремонт обхващат територии 

с наличие на жилищна част и търговска част, и маршрути на превозни 

средства със специален режим. В тази връзка изпълнителят през 
целия период на строителство ще осъществява гъвкава политика по 
отношение на навременно осведомяване на живущите и 

преминаващите лица за това в кои зони от участъка предстои да се 
работи и респективно какви са обходните маршрути за автомобилите 
и пешеходците и предстоят ли временни спирания на комунални 

услуги. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „„Организация и подход 

при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически 

ресурси – тази част от работната програма включва описание на 
използваната техника с посочване на дейностите в които техниката ще 
бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочване на 
работните звена, както и индивидуалните ръководни експерти и 

работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с 
посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните 
задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната 
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предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да 
направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, които да 
съответстват на приложения Линеен календарен график.Участниците 
следва да посочат начин на взаимодействие и субординация както 
между ръководните експрети и работни звена на изпълнителя; Мерки за 
организация на екипа от експерти по управление на обекта; Механизми 

за организация на ангажираните експерти; Екип за управление 
изпълнението на обекта; Задачи и отговорности, съгласно дейностите в 
обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи; Условна схема 
на кооординация и субординация на екипа от ключови и неключови 

експерти за управление на проекта; Състав на работната ръка за 
изпълнение на обекта; Длъжност и квалификация; Конкретни 

задължения и отговорности съобразно спецификата на обекта; 
Организация на работната ръка; Моблозация на техническите ресурси; 

2. Предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването и.; Предложение за подход за доставка на материали, 

начин на съхраняване и начин на влагане. Следва да е посочен 

входящият контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга 
на качеството при получаване и влагане на материалите на обекта.; 
Предложение за подход за доставка на материали на обект СОУ 

"Неофит Рилски", гр. Твърдица; Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.; Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта; Анализ и мотиви относно 
приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; 

Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на мяракта; Информиране 
на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи;  Анализ и 

мотиви относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат от изпълнението на 
мяракта; Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното 
влияние от строителния процес върху околната среда; 1. Недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 
масла и др. работни течности от механизацията; Анализ и мотиви 

относно приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

2.Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение 
на поръчката; Анализ и мотиви относно приложимостта на мярката; А) 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  Б) Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 
случаите на отклонение от изпълнението ѝ; Отговорен експрет; Резултат 
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от изпълнението на мяракта; 3. Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството; Анализ и мотиви относно 

приложимостта на мярката; А) Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката;  Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане 
и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;  

Таблица с разпределение на ресурсите по задачи; ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ; Контрол на качеството на СМР и влаганите материали;  

Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи 

повишване на ефективността при изпълнението на поръчката; Мерки за 
спазване на нормативните изисквания; Конкретните мерки, свързани със 
спазването на нормативните изисквания, прилагани от нас са:; “ при 

което се констатира следното: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

4) В направеното изложение „Недопускане на замърсяване на работните 
и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни 

течности от механизацията“ от направеното изложение, участникът е 
направил изложение по двата компонента  

5) А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  

6)  Учстникът предложил  мярка за предотвратяване на замърсяването 
на работните и прилежащите, да не се предвижда обслужване на 
механизацията на строителната площадка. Участникът е посочил 
още, че обслужването на техниката ще се извършва на 
специализирани места – автосервизни бази. 

7)  При зареждане с горива на място на строителната площадка ще се 
предприемат две групи от мерки – технически и организационни. 

Техническите мерки включват използване на подвижна техника с 
цистерни за зареждане с гориво, които да са сертифицирани по 

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по 
шосе ADR, да са снабдени със система за автоматична защита от 
преливане, система за заземяване и система за отвеждане на 
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горивните пари обратно в резервоара. Организационните мерки 

включват прилагане на процедура за безопасно разтоварване на 
горивата, програми за обучение на лицата, заети с дейността, общи 

правила за пожаробезопасност и др. 

8) и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й.  

9)  Участникът е описал, че при  възникване на аварийни ситуации се 
действа съгласно ще се действа съгласно Аварийния план като някои 

от мерките могат да бъдат наличие на абсорбенти за попиване на 
изтичащи течности или наличие на вана за улавянето им, както и 

наличие на съоръжения за гасене на пожари. 

10) В направеното изложение „Намаляване запрашеността на 
атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“, участникът е 
направил изложение по двата компонента 

11)  А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

12)  Участникът е направил предложение относно обхвата на мярката: 

13) Мерки за ограничаване на праховите емисии: 

14) Редовно намокряне на запрашени пътища и спазване на 
изискването за стъпково увеличаване на скоростта; 

15) Почистване на изходите на строителните площадки; 

16) Гумите и колелата на транспортните превозни средства следва да 
се проверяват от отговорното за автопарка лице преди напускане на 
строителните площадки и ако са замърсени да се почистят. 

17) и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й: 

18) Участникът е определил мярката, като основна и за недопускане на 
отклонение от изпълнението е контрол по спазване на изискванията в 
инструкциите и процедурите ще бъде определено отговорно лице. 

19) В направеното изложение към „Управление на генерираните 
строителни отпадъци в процеса на строителство“,  участникът е 
направил изложение по двата компонента: 

20) А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  

21) Участникът е определил, че ще  бъдат предприети мерки за 
предотвратяване и/или ограничаване на замърсяването на околната 
среда, както и спазване на Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Берковица  и нормативната уредба по околна 
среда. Към този компонент участникът е изредил поредица от мерки, 

които ще предприеме. 

22) и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й: 

23) Участникът е определил мярката като основна  и за недопускане на 
отклонение от изпълнението и контрол по спазване на изискванията в 
инструкциите и процедурите ще бъде определено отговорно лице. 

24)  Участникът е описал още, че при възникване на аварийни 

ситуации се действа съгласно Аварийния план като замърсените  
участъци ще бъдат почиствани и отнетата почва и абсорбент ще 
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бъдат предавани на лица, притежаващи нужните документи по чл. 35 

от ЗУО. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаноста между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът е отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът е отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

3) Представеният от участника график е направен под формата на 
Диаграма на Гант, придружен е от диаграма на работната ръка и 

механизацията.  Графикът отразява поетапността на изпълнение на 
обекта по дейности и задачи. Участникът е посочил етапите 
съобразно изложеното в техническото предложение. Графикът 
съдържа информация за начало и край на обекта, продължителност в 
дни, механизация, брой на работната ръка. В линейния график  със 
стрелки и графики са посочени последователността и 
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взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в 
рамките на предложения срок. Срокът за изпълнение на обекта от 
предложен от участника е 75 календарни дни. 

4) Участникът е засегнал всички минимални изискванията заложени от 
Възложителя. Комисията приема разработката на участника по 
настоящата точка. 

I.4.3 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 
задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл.57, ал.2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 
Техническото предложение. 

 

I.5 ЗА “РАЕВ СТРОЙ” ЕООД: 

I.5.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

указанията и конкретните изисквания и задължителни елементи за съответната 
точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за съответните 
точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията констатира, че 
отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 90 календарни дни за срок на 
изпълнение 
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2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.5.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I.

 ОРОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО; 1.Организация на 
персонала, в съответствие с всички предвидени дейности по изпълнение 
на поръчката; 2. Организация на изпълнени; 2.1. Организация на 
човешките ресурси; 2.2. Разпределение на задачите между експертите;  
Организация на работата за изпълнение на дейностите от техническата 
спецификация; 3. Анализ на дейностите, които ще бъдат извършени от 
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специалистите при изпълнение на строителството (мерки, способи и 

методи на работа).; Технологията на изпълнение е следната; Започване 
на строителството; Видове и технология на изпълнение на основни 

видове СМР; Организация на ръководството на обекта; Организация на 
комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски 

контрол; Създаване на ясна комуникация между участниците в 
строителството - Възложител (Инвеститорски контрол, консултант по 
чл.165 от ЗКН), Строителен консултант, Проектанти, Изпълнител и 

допирни точки между тях; Създаване на точни правила на подчиненост 
и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на 
обекта:; Общи изисквания за качество и работа; Стандарти; Структура 
за управление на качеството; Мерки за осигуряване на качеството;  

Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; Мерки за опазване на околната среда; 
ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;“ при което се 
констатира следното:  

1) Участникът не е разработил етапността на подхода и организация на 
изпълнение на обекта; 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил етапността на подхода и организация на 
изпълнение на обекта;. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експрети и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
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проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I.

 ОРОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО; 1.Организация на 
персонала, в съответствие с всички предвидени дейности по изпълнение 
на поръчката; 2. Организация на изпълнени; 2.1. Организация на 
човешките ресурси; 2.2. Разпределение на задачите между експертите;  
Организация на работата за изпълнение на дейностите от техническата 
спецификация; 3. Анализ на дейностите, които ще бъдат извършени от 
специалистите при изпълнение на строителството (мерки, способи и 

методи на работа).; Технологията на изпълнение е следната; Започване 
на строителството; Видове и технология на изпълнение на основни 

видове СМР; Организация на ръководството на обекта; Организация на 
комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски 

контрол; Създаване на ясна комуникация между участниците в 
строителството - Възложител (Инвеститорски контрол, консултант по 
чл.165 от ЗКН), Строителен консултант, Проектанти, Изпълнител и 

допирни точки между тях; Създаване на точни правила на подчиненост 
и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на 
обекта:; Общи изисквания за качество и работа; Стандарти; Структура 
за управление на качеството; Мерки за осигуряване на качеството;  

Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; Мерки за опазване на околната среда; 
ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;“ при което се 
констатира следното:   

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експрети и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експрети и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  
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3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I.

 ОРОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО; 1.Организация на 
персонала, в съответствие с всички предвидени дейности по изпълнение 
на поръчката; 2. Организация на изпълнени; 2.1. Организация на 
човешките ресурси; 2.2. Разпределение на задачите между експертите;  
Организация на работата за изпълнение на дейностите от техническата 
спецификация; 3. Анализ на дейностите, които ще бъдат извършени от 
специалистите при изпълнение на строителството (мерки, способи и 

методи на работа).; Технологията на изпълнение е следната; Започване 
на строителството; Видове и технология на изпълнение на основни 

видове СМР; Организация на ръководството на обекта; Организация на 
комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски 

контрол; Създаване на ясна комуникация между участниците в 
строителството - Възложител (Инвеститорски контрол, консултант по 
чл.165 от ЗКН), Строителен консултант, Проектанти, Изпълнител и 

допирни точки между тях; Създаване на точни правила на подчиненост 
и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на 
обекта:; Общи изисквания за качество и работа; Стандарти; Структура 
за управление на качеството; Мерки за осигуряване на качеството;  

Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; Мерки за опазване на околната среда; 
ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;“ при което се 
констатира следното: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
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поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I.

 ОРОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО; 1.Организация на 
персонала, в съответствие с всички предвидени дейности по изпълнение 
на поръчката; 2. Организация на изпълнени; 2.1. Организация на 
човешките ресурси; 2.2. Разпределение на задачите между експертите;  
Организация на работата за изпълнение на дейностите от техническата 
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спецификация; 3. Анализ на дейностите, които ще бъдат извършени от 
специалистите при изпълнение на строителството (мерки, способи и 

методи на работа).; Технологията на изпълнение е следната; Започване 
на строителството; Видове и технология на изпълнение на основни 

видове СМР; Организация на ръководството на обекта; Организация на 
комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски 

контрол; Създаване на ясна комуникация между участниците в 
строителството - Възложител (Инвеститорски контрол, консултант по 
чл.165 от ЗКН), Строителен консултант, Проектанти, Изпълнител и 

допирни точки между тях; Създаване на точни правила на подчиненост 
и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на 
обекта:; Общи изисквания за качество и работа; Стандарти; Структура 
за управление на качеството; Мерки за осигуряване на качеството;  

Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; Мерки за опазване на околната среда; 
ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;“ при което се 
констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 

3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 

3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
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на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I.

 ОРОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО; 1.Организация на 
персонала, в съответствие с всички предвидени дейности по изпълнение 
на поръчката; 2. Организация на изпълнени; 2.1. Организация на 
човешките ресурси; 2.2. Разпределение на задачите между експертите;  
Организация на работата за изпълнение на дейностите от техническата 
спецификация; 3. Анализ на дейностите, които ще бъдат извършени от 
специалистите при изпълнение на строителството (мерки, способи и 

методи на работа).; Технологията на изпълнение е следната; Започване 
на строителството; Видове и технология на изпълнение на основни 

видове СМР; Организация на ръководството на обекта; Организация на 
комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски 

контрол; Създаване на ясна комуникация между участниците в 
строителството - Възложител (Инвеститорски контрол, консултант по 
чл.165 от ЗКН), Строителен консултант, Проектанти, Изпълнител и 

допирни точки между тях; Създаване на точни правила на подчиненост 
и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на 
обекта:; Общи изисквания за качество и работа; Стандарти; Структура 
за управление на качеството; Мерки за осигуряване на качеството;  

Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; Мерки за опазване на околната среда; 
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ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;“ при което се 
констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
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ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

3) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

2) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

I.5.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Участникът не е разработил етапността на подхода и организация на 
изпълнение на обекта;  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експрети и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 
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т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

I.6 ЗА “НЕШСТРОЙ” ЕООД: 
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I.6.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

оказванията и конкретните изисквания и задължителни елементи за 
съответната точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и 

същите поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 
именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 90 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  
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2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.6.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ 

А НА СМР; 1.2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; Организация за 
изпълнение на поръчката.; Подход за изпълнение на поръчката - 

предпоставки, стратегия и методология; ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА; 2.2.Организация 
на изпълнение и мобилизация на предвидените ресурси; управление на 
отпадъците; Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка 
за оползотворяване на строителните отпадъци; Организационна 
структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия; 
Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации; СИСТЕМА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР А ВКЛЮЧВАТ:; МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОР С ЦЕЛ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.;  ИЗИСКВАНИЯ НА 

ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.; 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО; ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА НА ОБЕКТА И ВЗАИМОВРЪЗКАТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.; СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА:; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР; МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  План за 
организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда;“ 

при което се констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН - 

Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“ не са 
отразени в графика. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН - 

Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“ не са 
отразени в графика.. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експерти и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
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изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ 

А НА СМР; 1.2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; Организация за 
изпълнение на поръчката.; Подход за изпълнение на поръчката - 

предпоставки, стратегия и методология; ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА; 2.2.Организация 
на изпълнение и мобилизация на предвидените ресурси; управление на 
отпадъците; Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка 
за оползотворяване на строителните отпадъци; Организационна 
структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия; 
Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации; СИСТЕМА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР А ВКЛЮЧВАТ:; МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОР С ЦЕЛ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.;  ИЗИСКВАНИЯ НА 

ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.; 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО; ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА НА ОБЕКТА И ВЗАИМОВРЪЗКАТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.; СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА:; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР; МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  План за 
организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда;“ 

при което се констатира следното:   

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експерти и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  
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3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експерти и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

3) Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ 

А НА СМР; 1.2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; Организация за 
изпълнение на поръчката.; Подход за изпълнение на поръчката - 

предпоставки, стратегия и методология; ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА; 2.2.Организация 
на изпълнение и мобилизация на предвидените ресурси; управление на 
отпадъците; Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка 
за оползотворяване на строителните отпадъци; Организационна 
структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия; 
Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации; СИСТЕМА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР А ВКЛЮЧВАТ:; МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОР С ЦЕЛ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.;  ИЗИСКВАНИЯ НА 

ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.; 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО; ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА НА ОБЕКТА И ВЗАИМОВРЪЗКАТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.; СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА:; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР; МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  План за 
организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда;“ 

при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 

спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
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следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ 

А НА СМР; 1.2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; Организация за 
изпълнение на поръчката.; Подход за изпълнение на поръчката - 

предпоставки, стратегия и методология; ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА; 2.2.Организация 
на изпълнение и мобилизация на предвидените ресурси; управление на 
отпадъците; Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка 
за оползотворяване на строителните отпадъци; Организационна 
структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия; 
Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации; СИСТЕМА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР А ВКЛЮЧВАТ:; МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОР С ЦЕЛ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.;  ИЗИСКВАНИЯ НА 

ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.; 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО; ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА НА ОБЕКТА И ВЗАИМОВРЪЗКАТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.; СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА:; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР; МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  План за 
организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда;“ 

при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 
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3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 

3) Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране 
на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между отсечките около обекта;  • Информиране на 
постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
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проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ 

А НА СМР; 1.2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; Организация за 
изпълнение на поръчката.; Подход за изпълнение на поръчката - 

предпоставки, стратегия и методология; ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- Мобилизация на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на 

строителни, ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - 

ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Демобилизация на обекта, почистване и предаване на работната 

площадка; ЕТАП IV . - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА; 2.2.Организация 
на изпълнение и мобилизация на предвидените ресурси; управление на 
отпадъците; Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка 
за оползотворяване на строителните отпадъци; Организационна 
структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия; 
Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации; СИСТЕМА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР А ВКЛЮЧВАТ:; МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОР С ЦЕЛ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.;  ИЗИСКВАНИЯ НА 

ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.; 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО; ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА НА ОБЕКТА И ВЗАИМОВРЪЗКАТА С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.; СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА:; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР; МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  План за 
организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда;“ 

при което се констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  
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2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

3) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

2) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

I.6.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
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обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН - Мобилизация 

на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на строителни, 

ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - ПРИКЛЮЧВАНЕ, 

ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА Демобилизация на обекта, 

почистване и предаване на работната площадка; ЕТАП IV . - 

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“ не са отразени в графика.;  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експерти и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
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на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

I.7 ЗА “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД: 

I.7.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 
необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен носител – CD. Комисията 
разглежда предложението на хартиен носител,  като за целта се придържа към 

указанията и конкретните изисквания и задължителни елементи за съответната 
точка и/или под-точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №2 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за съответните 
точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията констатира, че 
отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а именно: 
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т.1.1 За ТОЧКА 1 до 4 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

1.1) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите не 
е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 
възложителя. 

т.1.2 За ТОЧКА 5 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, (Предложения срок следва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. Срокът започва да тече от датата съставяне и 

подписване на „Акт Образец № 2а - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 
2 на Наредба № 3  - за откриване на строителна площадка и строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура“ и приключва 
със оформяне и подписване на „Образец № 15 -Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 – констативен акт за установяване 
годността на строежа“,  образци съгласно „Наредба №3 от 31 юли 2003 

година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“) 

се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 90 календарни дни за срок на 
изпълнение 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.3 За ТОЧКА 6 Отчитайки изискванията и задължителните указания на 
възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане на разработеното, се констатира, че участникът е 
разработил, както следва: 

1.1) Участникът е предложил 5 години за Гаранционен срок за 
изпълнените СМР 

2) Настоящата точка отговаря на изискванията на възложителя 

т.1.4 За „ПРИЛОЖЕНИЯ“ към техническото предложение:  

1) За Приложение Цялостен подход за изпълнение на 
обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка - 

Участникът е приложил и разработил настоящото приложение.  

2) За Приложение График за изпълнени - Участникът е приложил и 

разработил настоящото приложение.; 

I.7.2 Комисията разглежда Приложение Цялостен подход за изпълнение на 

обекта/Предложение за изпълнение на обществена поръчка е График за 

изпълнени, като за целта се придържа към указанията и конкретните изисквания и 

задължителни елементи, които са отразени в документацията и същите поставени и 

определени като такива от Възложителя, при което Комисията констатира следното: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за подхода и 

организация на изпълнение на обекта, включващ последователност и 

взаимовръзка на извършване на етапите на изпълнение на обекта, в 
съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 
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линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено 
на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 
представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.“. Констатациите се извършват 
при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен 

елемент посочени, като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се 
възприемат, като минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно 
наименование, номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил 
участника в своето техническо предложение, а е съответното изискване и/или 

елемент изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата 
на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания и елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за 
тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и 

възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния участник. В 

този случай комисията проверява наличието на задължителните 
елементи/изисквания в разработеното от Участника Техническо Предложение 
при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „I. МЕ1 – Подход и 

организация за изпълнение на обекта; 4. Генерален подход и 

организация на изпълнението; 5. Основните етапи; Организиране на 

временно строителство; Монтаж фасадно тръбно скеле – два 

етапа; Изпълнение на СМР по фасадите по етапи; Ремонт на 

покривите; Демонтаж скеле; 6. Последователността на 

изпълнение на строителните работи; Раздел 1 – Организиране на 

временното строителство; Раздел 2 - Монтаж фасадно тръбно скеле 

– два етапа; Раздел 3 -  Изпълнение на демонтажните работи по 

фасади на два етапа; Раздел 4 - Изпълнение на СМР по фасадите на 

два етапа; Раздел 5 -  Ремонт на покривите; Раздел 6 -  Интериорни 

СМР; Раздел 7 - Почистване на строителната площадка и предаване 

на обекта   “ при което се констатира следното:  

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, 
включва последователност и взаимовръзка на извършване на етапите 
на изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, 
техническата спецификация; 

2) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Организиране на временно строителство; 

Монтаж фасадно тръбно скеле – два етапа; Изпълнение на СМР по 

фасадите по етапи; Ремонт на покривите; Демонтаж скеле;“ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода. 

т.1.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е 
в съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Организиране на временно строителство; 

Монтаж фасадно тръбно скеле – два етапа; Изпълнение на СМР по 

фасадите по етапи; Ремонт на покривите; Демонтаж скеле;“ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода. 
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т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Организация и подход при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – 

тази част от работната програма включва описание на използваната техника с 
посочване на дейностите в които техниката ще бъде използвана и нейното 
техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както 
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват 
съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото 
разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно 
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 
предлаганите от него специалисти, които да съответстват на приложения 
Линеен календарен график. Участниците следва да посочат начин на 
взаимодействие и субординация както между ръководните експерти и работни 

звена на изпълнителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 
(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „II. МЕ2 – Подход и 

организация по отношение на наличните човешки и технически ресурси; 

1. Човешки ресурси; Диаграма на работната ръка; 2. Технически 

ресурси; Диаграми на механизация; Техническите и човешки ресурси са 
графично представени в диаграмите на работната ръка и графика за 
заетостта на строителната механизация.  За изпълнение на СМР по 
отделните раздели ще обособим следните работни групи: ; III.

 Комуникация, координация, контрол и субординация между 
участниците в строителния процес, вкл. всички заинтересовани лица:; 1.

 Участници в строителния процес; 2. Йерархична схема на 
участниците в строителния процес:; фигура 1 - Йерархична схема на 
участниците в строителния процес; 3. Отговорност на състава на „ 

Строителна компания Загора“ ЕАД:; IV. Мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на ремонтните дейности 

върху кръга засегнати лица:; - Организиране на работния процес, така 
че да се не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките 
около обекта; - Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи;  - Мерки за недопускане/ 
предотвратяване Закъснение началото на започване на работите; -

 Мерки за недопускане изоставане от графика в случай на 
възникнали допълнителни дейности; - Мерки за преодоляване 
изоставане от графика за текущо изпълнение в случай на допълнително 
възникнали и възложени за изпълнение строителни дейности; -

 Мерки за недопускане/ предотвратяване закъснение за 
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окончателно приключване и предаване на обекта; V. Мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда:; - Недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности 

от механизацията; - Намаляване запрашеността на атмосферния 
въздух при изпълнение на поръчката; - Управление на генерираните 
строителни отпадъци в процеса на строителство; “ при което се 
констатира следното:   

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експерти и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

т.2.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

2) Участникът е Направил пълно описание на начините за 
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 
от специалисти, но не съответства на приложения Линеен календарен 

график, тъй като в същия липсва посочването на съответния персонал 
(ръководните експерти и работни звена на изпълнителя) за 
съответните дейности.  

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение по отношение процеса 
на комуникация и координация, контрол и субординация както между 
експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 
прекъсването ѝ. Участникът следва да посочи начин на комуникация с 
Възложителя и заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на 
обекта“. Констатациите се извършват при спазване на следното: (Комисията 
разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива в 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално изисквани 

и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 
посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 
това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, а е 
съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като това 
води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания и елементи, към участниците, те да ги 

разработят и посочат, кое за тях е съответния задължителен елемент, а не 
комисията да ги посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от 
съответния участник. В този случай комисията проверява наличието на 
задължителните елементи/изисквания в разработеното от Участника 
Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „II. МЕ2 – Подход и 

организация по отношение на наличните човешки и технически ресурси; 
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1. Човешки ресурси; Диаграма на работната ръка; 2. Технически 

ресурси; Диаграми на механизация; Техническите и човешки ресурси са 
графично представени в диаграмите на работната ръка и графика за 
заетостта на строителната механизация.  За изпълнение на СМР по 
отделните раздели ще обособим следните работни групи: ; III.

 Комуникация, координация, контрол и субординация между 
участниците в строителния процес, вкл. всички заинтересовани лица:; 1.

 Участници в строителния процес; 2. Йерархична схема на 
участниците в строителния процес:; фигура 1 - Йерархична схема на 
участниците в строителния процес; 3. Отговорност на състава на „ 

Строителна компания Загора“ ЕАД:; IV. Мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на ремонтните дейности 

върху кръга засегнати лица:; - Организиране на работния процес, така 
че да се не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките 
около обекта; - Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи;  - Мерки за недопускане/ 
предотвратяване Закъснение началото на започване на работите; -

 Мерки за недопускане изоставане от графика в случай на 
възникнали допълнителни дейности; - Мерки за преодоляване 
изоставане от графика за текущо изпълнение в случай на допълнително 
възникнали и възложени за изпълнение строителни дейности; -

 Мерки за недопускане/ предотвратяване закъснение за 
окончателно приключване и предаване на обекта; V. Мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда:; - Недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности 

от механизацията; - Намаляване запрашеността на атмосферния 
въздух при изпълнение на поръчката; - Управление на генерираните 
строителни отпадъци в процеса на строителство; “ при което се 
констатира следното: 

1) Участникът е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 
така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на 
поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 
ѝ.  

2) Участникът е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на 
възложителя.  

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 
задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да 
са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 
мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За всяка мярка 
участникът следва да дефинира мотиви за приложението ѝ, съгласно 
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спецификата на обекта. За всяка мярка участникът следва да посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. Базовите мерки 

идентифицирани като минимално необходими са::  • Организиране на 

работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“. Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, 

като такива в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като 
минимално изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма 
право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „II. МЕ2 – Подход и 

организация по отношение на наличните човешки и технически ресурси; 

1. Човешки ресурси; Диаграма на работната ръка; 2. Технически 

ресурси; Диаграми на механизация; Техническите и човешки ресурси са 
графично представени в диаграмите на работната ръка и графика за 
заетостта на строителната механизация.  За изпълнение на СМР по 
отделните раздели ще обособим следните работни групи: ; III.

 Комуникация, координация, контрол и субординация между 
участниците в строителния процес, вкл. всички заинтересовани лица:; 1.

 Участници в строителния процес; 2. Йерархична схема на 
участниците в строителния процес:; фигура 1 - Йерархична схема на 
участниците в строителния процес; 3. Отговорност на състава на „ 

Строителна компания Загора“ ЕАД:; IV. Мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на ремонтните дейности 

върху кръга засегнати лица:; - Организиране на работния процес, така 
че да се не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките 
около обекта; - Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи;  - Мерки за недопускане/ 
предотвратяване Закъснение началото на започване на работите; -

 Мерки за недопускане изоставане от графика в случай на 
възникнали допълнителни дейности; - Мерки за преодоляване 
изоставане от графика за текущо изпълнение в случай на допълнително 
възникнали и възложени за изпълнение строителни дейности; -

 Мерки за недопускане/ предотвратяване закъснение за 
окончателно приключване и предаване на обекта; V. Мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда:; - Недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности 

от механизацията; - Намаляване запрашеността на атмосферния 
въздух при изпълнение на поръчката; - Управление на генерираните 
строителни отпадъци в процеса на строителство; “ при което се 
констатира следното: 
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1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 

т.4.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ.  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и 

очакван резултат от изпълнението ѝм 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Предложение за реализация на 
идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване 
на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките 
е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и 

да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 
обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • 

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 
отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • 

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса 

на строителство;“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 



82 

 

т.5.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „II. МЕ2 – Подход и 

организация по отношение на наличните човешки и технически ресурси; 

1. Човешки ресурси; Диаграма на работната ръка; 2. Технически 

ресурси; Диаграми на механизация; Техническите и човешки ресурси са 
графично представени в диаграмите на работната ръка и графика за 
заетостта на строителната механизация.  За изпълнение на СМР по 
отделните раздели ще обособим следните работни групи: ; III.

 Комуникация, координация, контрол и субординация между 
участниците в строителния процес, вкл. всички заинтересовани лица:; 1.

 Участници в строителния процес; 2. Йерархична схема на 
участниците в строителния процес:; фигура 1 - Йерархична схема на 
участниците в строителния процес; 3. Отговорност на състава на „ 

Строителна компания Загора“ ЕАД:; IV. Мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на ремонтните дейности 

върху кръга засегнати лица:; - Организиране на работния процес, така 
че да се не се прекъсва транспортната свързаност между отсечките 
около обекта; - Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи;  - Мерки за недопускане/ 
предотвратяване Закъснение началото на започване на работите; -

 Мерки за недопускане изоставане от графика в случай на 
възникнали допълнителни дейности; - Мерки за преодоляване 
изоставане от графика за текущо изпълнение в случай на допълнително 
възникнали и възложени за изпълнение строителни дейности; -

 Мерки за недопускане/ предотвратяване закъснение за 
окончателно приключване и предаване на обекта; V. Мерки за 
ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 
околната среда:; - Недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности 

от механизацията; - Намаляване запрашеността на атмосферния 
въздух при изпълнение на поръчката; - Управление на генерираните 
строителни отпадъци в процеса на строителство; “ при което се 
констатира следното: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.2 Настоящия задължителен елемент не  отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ..  

2) Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани 

мотиви за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 
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3) Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6. със следните задължителни 

изисквания и указания на Възложителя: „Следва да се представи Линеен 

график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) – който отразява 
поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите 
случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната 
сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 
последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 
отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 
съдържа информация за тяхната продължителност, ръководен персонал, 

предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за 
всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 
предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с 
техническите спецификации и предварително обявените условия на 
възложителя.“. Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда Настоящия задължителен елемент посочени, като такива 
в МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, които се възприемат, като минимално 
изисквани и задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да 
възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и 

т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент изискван от 
Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника и още 
повече, че Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като такива, 
ако това не е извършено от съответния участник. В този случай комисията 
проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в разработеното 
от Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.6.1 Относно проверката на Линейния график се констатира следното: 

1) Участникът е разработил линейният график 

2) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

3) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 
възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният 
график 

2) Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

I.7.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни 

в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
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ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото 

предложение на участника не се оценява и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, 
както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Организиране на временно строителство; 

Монтаж фасадно тръбно скеле – два етапа; Изпълнение на СМР по 

фасадите по етапи; Ремонт на покривите; Демонтаж скеле;“ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода.  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експрети и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.3.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.3.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнеинето ѝм 

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 
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т.4.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнеинето ѝ. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.5.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.5.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.5.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

II РЕШЕНИЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРОВЕРКА, ОТРАЗЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ И  НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, СЕ СЪСТАВИ НАСТОЯЩИЯТ
ПРОТОКОЛ, И НА БАЗА НА КОЙТО, КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

II.1 ЗА „СТРОЙКО” ООД:

II.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ
НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода не са отразени в графика, а така също отразените 
дейности на изпълнение в графика не са отразени в подхода.  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя. 

т.2.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 
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т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

II.2 ЗА „АРК - БИЛДИНГ“ ООД: 

II.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ 

НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 
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на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Етап 1:Подготвителни работи; Етап 2:   

визира изпълнение на строително ремонтните; Етап 3: Изпълнението 

на дейностите през този етап са насочени към предаване завършен и 

естетически  вид на обекта; Първи етап-Мобилизиране на екипа и 

провеждане на встъпителна среща; Втори етап- Строително -

монтажни работи; Първи етап-подготвителни дейности; “ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода.  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експрети и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 
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т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

II.3 ЗА „СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ“ ЕООД: 

II.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ 

НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Първи етап – подготвителни работи; Втори 

етап – работи по изпълнение на СМР; Трети етап – предаване на 

строежа; Подетап 2.1:  Фасадни СМР; Подетап 2.2:  Интериорни 

СМР; Подетап 2.3:  Покривни СМР - плосък покрив на топла връзка 

към салона;“ не са отразени в графика, а така също отразените дейности 

на изпълнение в графика не са отразени в подхода..  
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т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.2.1 Участникът в разработения от него  процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на 
изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 
изпълнението на поръчката не обхваща допустимите варианти по 
прекъсването  

т.2.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.3.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.3.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

II.4 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД:

II.4.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 
следва, че на основание чл.57, ал.2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на 
параметрите от Техническото предложение. 

II.5 ЗА “РАЕВ СТРОЙ” ЕООД:

II.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ
НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Участникът не е разработил етапността на подхода и организация на 
изпълнение на обекта; 

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  
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т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експерти и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта  

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: • Организиране на 
работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 
между отсечките около обекта;  • Информиране на постоянно и 

временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 
предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 
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т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

 

II.6 ЗА “НЕШСТРОЙ” ЕООД: 

II.6.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ 

НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „ЕТАП І. - ПОДГОТВИТЕЛЕН - Мобилизация 

на обекта; ЕТАП ІІ. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на строителни, 

ремонтни и монтажни работи; ЕТАП ІІІ. - ПРИКЛЮЧВАНЕ, 

ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА Демобилизация на обекта, 

почистване и предаване на работната площадка; ЕТАП IV . - 

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“ не са отразени в графика.;  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експрети и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е посочил начин на взаимодействие и субординация, 
както между ръководните експерти и работни звена на изпълнителя.  

т.2.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 
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т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.3.: 

т.3.1 Участникът не е разработил процеса на комуникация и координация, 
контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 
включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.  

т.3.2 Участникът не е посочи начин на комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни за всеки един етап на изпълнение на обекта 

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.4.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 

т.4.3 Участникът не е разработил следните базови мерки: 

т.4.4 • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 
транспортната свързаност между отсечките около обекта; 

т.4.5 • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 
обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“. 

т.4.6 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.5 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.5.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ..  

т.5.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта 

т.5.3 Участникът не е разработил Мерки за които да има посочи отговорен 

експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ. 

т.5.4 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.6 За изискуем задължителен елемент МЕ.6.: 

т.6.1 Участникът не отразил и посочил съответните етапи в линейният график 

т.6.2 Участникът не отразил и посочил ръководен персонал в Линейния 
график 

т.6.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 
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II.7 ЗА “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД:

II.7.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ
НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: 

т.1 За изискуем задължителен елемент МЕ.1.: 

т.1.1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, не е в 
съответствие с линейния график за изпълнение, тъй като отразените 
етапи в подхода ЦИТАТ: „Организиране на временно строителство; 

Монтаж фасадно тръбно скеле – два етапа; Изпълнение на СМР по 

фасадите по етапи; Ремонт на покривите; Демонтаж скеле;“ не са 
отразени в графика, а така също отразените дейности на изпълнение в 
графика не са отразени в подхода.  

т.1.2 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.2 За изискуем задължителен елемент МЕ.2.: 

т.2.1 Участникът не е посочил и разработил работните звена, както и 

индивидуалните ръководни експерти и работници за изпълнение на 
видове дейности.  

т.2.2 Участникът е Направил пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от специалисти, но 
не съответства на приложения Линеен календарен график, тъй като в 
същия липсва посочването на съответния персонал (ръководните 
експерти и работни звена на изпълнителя) за съответните дейности.  

т.2.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.3 За изискуем задължителен елемент МЕ.4.: 

т.3.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

т.3.2 Участникът не е разработил Мерки за които да има дефинирани мотиви 

за приложението ѝм, съгласно спецификата на обекта, така и очакван 

резултат от изпълнението ѝм 

т.3.3 Участникът не е разработил настоящия задължителен елемент в 
съответствие с предварително обявените условия и конкретни указания 
на Възложителя. 

т.4 За изискуем задължителен елемент МЕ.5.: 

т.4.1 Участникът не е разработил Мерки, които да съдържа едновременно 
следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б).  






