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От работата на Комисия
Община  Твърдица за извършване
офертите на участниците в публично
реда на ЗОП с предмет:  „Избор
строителен надзор при извършване
вътрешната водопроводна мрежа
„Реконструкция на вътрешната
открито с Решение №6744/27.09.2018 

  

На  15.11.2018 г. от 10,00 

пълен състав, както следва: 
Председател:  Стелян Светиев
Членове: 

Анна Князова-  юрисконсулт
Антоанета Нешова Василева

продължи своята работа на закрито
представените документи относно
личното състояние и критериите
получен от всички участници
представянето им по чл.54, 

включително.   
Констатации от прегледа

представени от участниците относно
и критериите за подбор: 

I.    За допълнителните документи
1. Документи с вх. № 7848/09.11.

2. Документи с вх. № 7721/06.11.

проекти” ООД ; 

3.  Документи с вх. № 7817/08.11.

4. Документи с вх. №  7759/07.11.2018 

5. Документи с вх. № 7814/08.11.

6.   Документи с вх. № 

7.   Документи с вх. № 

 

 От предоставеният регистър
Твърдица, комисията установи
останалите участници  са представили
ППЗОП.   

   
 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

20/07/2/0/00168 „Реконструкция на вътрешната водопроводна
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ПРОТОКОЛ №2 

Комисия назначена със Заповед № 435/22.10.2018 

извършване на подбор на участниците, разглеждане
участниците в публично състезание за възлагане на обществена

:  „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ
извършване на строително-монтажни работи  за

одна мрежа на с. Сборище, община Твърдица, в изпълнение
вътрешната водопроводна мрежа в с. Сборище, община

6744/27.09.2018 г. на Възложителя. 

от 10,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица
 

Светиев- гл. специалист – ЕПП при Община Твърдица

юрисконсулт при ОА Твърдица; 
Нешова Василева- Външен експерт от списъка на АОП
работа на закрито заседание, като извърши преглед

документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, изискани  с  Протокол №1 изпратен
участници  на 05.11 и 06.11.2018 г., видно от
чл.54, ал.9 от ППЗОП за всички участници

прегледа по чл. 54, ал. 12 ППЗОП на допълнителните
участниците относно съответствието с изискванията към

документи, заведени в деловодството на Община
7848/09.11.2018 г.  от „Геодет” ЕООД ; 

№ 7721/06.11.2018 г. от „Институт за управление

7817/08.11.2018 г. от ДЗЗД „ЕМ Т ВЪРДИЦА
7759/07.11.2018 г.  от „НОВЕЛ” ЕООД . 

7814/08.11.2018  г.  от „Т7 консулт“ ЕООД.

№ 7811/08.11.2018  г.  от  „ЯЗОН” ЕООД. 

№ 7781/07.11.2018  г.  от  „Икар консулт” АД

регистър на входираните документи в деловодството
установи, с изключение на участник „ВЕДИПЕМА
са представили допълнителни документи  в срока
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

 435/22.10.2018 г.  на  кмета на 
разглеждане и оценка на 
обществена поръчка по 

ЗУТ за упражняване на 
работи  за реконструкция на 

в изпълнение на проект: 
Сборище, община Твърдица“, 

Община Твърдица,  Комисия в 

Твърдица; 

на АОП, 

преглед на допълнително 
участниците с изискванията към 

№1 изпратен надлежно и 

видно от което срокът за 
участници е до 13.11.2018 г. 

допълнителните документи  

изискванията към личното състояние 

Община Твърдица : 

управление на програми и 

ВЪРДИЦА 2018“  . 

. 

АД. 

деловодството на Община 
„ВЕДИПЕМА”ЕООД  

в срока по чл. 54, ал. 9 
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II. Комисията направи преглед
1. От прегледа на допълни

изискванията за лично състояние
на участника „Геодет” ЕООД

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил  нов
експертите от предложеният
правоотношения. Представена
комисията в Протокол №1, 

критерии за подбор.  

На първо място в еЕЕДОП
липсата на информация за  националните
обстоятелства, или компетентните
в която кандидатът или участникът
добавена информация единствено
обстоятелства за „ликвидация
обстоятелства отново е посоч
компетентните органи за достъпа

На следващо място от представената
лицата предложени за членове
констатира,  че те не удостоверяват
че всички лица: Ръководител
по част "Геодезия"- инж. Румен
инж.Тодор Костадинов Михайлов
инж.Светозар Иванов Иванов
подобна позиция в екип за упражняване
1 (един) изпълнен обект за ново
и/или основен ремонт на водопроводи
Генова не притежава опит в
строителен надзор при изпълнение
реконструкция и/или рехабилитация

 Видно и информацията в представените
Надежда Генчева Генова 2.Инженер
3.Инженер по част "Технологична
Инспектор/Координатор по безопасност
не притежават изискуемият специфичен

След направения преглед
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преглед на допълнително представените документи
допълнителните документи и информацията 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата
Геодет” ЕООД, се констатира, следното: 

от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил  нови еЕЕДОП-и 5 бр. един за дружеството
предложеният екип  за изпълнение привлечен
Представена е допълнителна информация с оглед

№1, но непълна и не удостоверяваща съответствие

еЕЕДОП на „Геодет” ЕООД  по отношение на забележката
националните бази данни, в които се съдържат

компетентните органи, които съгласно законодателството
участникът е установен, са длъжни да предоставят
единствено по отношение на декларираните

ликвидация“ и „несъстоятелност“ на дружеството
посочено, че не е налична безплатна информация
за достъпа до нея. 

от представената в еЕЕДОП на „Геодет” ЕООД
членове на екипа за изпълнение на поръчката от участника
удостоверяват съответствие с поставените изисквания

Ръководител на екипа - инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова
Румен Иванов Съртонев, Инженер по част

Михайлов и Инспектор/Координатор по безопасност
Иванов не притежават  изискуемият специфичен
за упражняване на строителен надзор при изпълнение

обект за ново строителство и/или реконструкция и
на водопроводи, а   Инженер по материали - инж
опит в участие на подобна позиция в екип 

изпълнение на ново строителство и/или основен
рехабилитация на най-малко 1 (един) изпълнен обект

информацията в представените еЕЕДОП-и   от  1. Инженер по
Генова 2.Инженер по част "Геодезия"- инж.Румен

Технологична" - инж.Тодор Костадинов
по безопасност и здраве: инж.Светозар Иванов

изискуемият специфичен опит. 

направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

документи и установи, че: 
информацията за съответствие с 

процедурата в Оферта № 1 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 

дружеството участник и 4 бр. за 
привлечени на граждански 

оглед констатациите на 
съответствие с всички 

на забележката относно 

съдържат декларираните 
законодателството на държавата, 

предоставят информация е 
декларираните неналични 

дружеството, а за всички други 

информация и не са посочени 

ЕООД  информация за   
от участника отново се 

изисквания, предвид това, 
Дамаскинова,  Инженер 

по част "Технологична" - 

безопасност и здраве - 

пецифичен опит:   участие на 
изпълнение на най-малко 

реконструкция и/или рехабилитация 
инж. Надежда Генчева 

екип за упражняване на 
или основен ремонт и/или 

изпълнен обект. 

Инженер по материали - инж. 

Румен Иванов Съртонев 
Костадинов Михайлов и 4. 

Иванов Иванов, че лицата 

допълнителните документи 
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комисията установи и единодушно
на критериите за подбор, поставени
възможности и по-конкретно
участника не покрива минималните
еспертите. С оглед на изложеното
пубичното състезание участник

 2. Участникът  „ВЕДИПЕМА
описани в протокол № 1 от  01.11

По отношение на участник „ВЕДИПЕМА
представил допълнителни документи
работата на комисията е получен
представяне на допълнителни
.Предвид това, че писмото на комисията
от прегледа на документите за
получен  от участника на
законоопределеният срок за представяне
други документи, които съдържат
на констатираните липси и несъответствия
допълнителни документи. 

 

С оглед на изложеното
„ВЕДИПЕМА”ЕООД за отстраняване
ал.1 във връзка с чл.54, ал
допълнителни документи 

констатираните непълноти
информация в еЕЕДОП на участника

3. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично състояние
участника   „Институт за
следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил нов
на комисията в Протокол №1, 

непълна информация.  Отстранени
изключване” от ЕЕДОП и  

съответствие с критериите за подбор
експерт по КБЗ в екипа за изпълнение
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единодушно РЕШИ: Участникът не отговаря
подбор, поставени от възложителя по отношение
конкретно предложените лица в екипа предложен

минималните критерии за специфичен професионален
изложеното Комисията предлага за отстраняване
участник „Геодет” ЕООД на основание чл.107, 

ВЕДИПЕМА”ЕООД не е представил изисканите
01.11.2018 г. документи. 

„ВЕДИПЕМА”ЕООД, комисията констатира
допълнителни документи в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП

получен от участника на 05.11.2018 г. в 12:31

допълнителни документи по чл.54 ал.9 от ППЗОП изтича
писмото на комисията с приложен протокол №1 съдържащ

документите за подбор на участниците е изпратен надлежно
участника на 05.11.2018 г. на посочения от участника

рок за представяне на  допълнителни документи
съдържат променена и/или допълнена информация

липси и несъответствия  е 12.11.2018 г., като участникът

изложеното комисията единодушно РЕШИ, предлага
за отстраняване от публичното състезание на
.54, ал.1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, поради

документи в срока по чл.54 ал.9 от ППЗОП за
непълноти и несъответствия с критериите за подбор

на участника.  

допълнителните документи и информацията 
ично състояние и критериите за подбор в процедурата

Институт за управление на програми и проекти” ООД

от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация с оглед
Протокол №1, чрез които са отстранени  констатираните

Отстранени са непълноти в  информацията в Част
 е представена допълнителна  информация

критериите за подбор за технически възможности относно
за изпълнение. 
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

отговаря на изискванията 

отношение на технически 

предложен за изпълнение от 

професионален  опит на 

отстраняване от участие в 

чл.107, т.1 от ЗОП.  

изисканите от Комисията и 

констатира, че участникът не е 
ППЗОП.  Протокол №1 от 
12:31 часа, като срокът за 

ППЗОП изтича на 12.11.2018 г. 
съдържащ констатациите 

изпратен надлежно и съответно 
от участника адрес, то 

документи- нов ЕЕДОП и/или 

информация за отстраняване 
участникът не е представил 

предлага участника 

на основание чл. 57, 

поради непредставяне на 

за отстраняване на 

подбор в представената 

информацията за съответствие с 
процедурата в офертата на 

проекти” ООД, се констатира, 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 

информация с оглед констатациите 
констатираните несъответствия и 

в Част ІІІ „Основания за 
информация  удостоверяваща 

относно изискванията към 
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След направения преглед
комисията установи и единодушно
лично състояние и критериите
изложеното Комисията допуска
на програми и проекти” ООД

4. Участник „СТРОЙНОРМ
първоначално представените
се отнася за него и не е представил

След направения преглед
РЕШИ: Участникът отговаря
подбор, поставени от възложителя
разглеждане офертата на „СТРОЙНОРМ

5. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично съст
участника  ДЗЗД „ЕМ Т

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил нов
дисижънс“ ООД  и  „Строл 1000“ 

комисията в Протокол №1, 

непълна информация по отношение
изискуемата информация за 

От прегледа на документите
непълноти в представената
критериите за подбор и лично

След направения преглед
комисията установи и единодушно
лично състояние и критериите
изложеното Комисията допуска
2018.    

6. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично състояние
участника „НОВЕЛ” ЕООД

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
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направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на

критериите за подбор, поставени от възложителя
допуска до разглеждане офертата на „Институт
ООД.    

СТРОЙНОРМ”ЕООД удостоверява съответствие с критериите
представените документи, като е преценил, че принципната

не е представил допълнителни документи. 

направения преглед на еЕЕДОП комисията установи
отговаря на изискванията за лично състояние
възложителя. С оглед на изложеното Комисията

„СТРОЙНОРМ”ЕООД. 

допълнителните документи и информацията 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата
ЕМ ТВЪРДИЦА 2018, се констатира, следното

от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил нови еЕЕДОП-и 3 бр. от ДЗЗД „ЕМ Т ВЪРДИЦА
Строл 1000“ АД с допълнителна информация с оглед

№1, чрез които са отстранени констатираните
по отношение на застраховката „Професионална

  Сертификат № ІSO 9001:2015. 

документите се констатира, че са отстранени всички
представената информация, като с тях се удостоверява

лично състояние в публичното състезание. 

направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на

критериите за подбор, поставени от възложителя
Комисията допуска до разглеждане офертата на ДЗЗД

допълнителните документи и информацията 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата

ЕООД , се констатира, следното: 

. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

допълнителните документи 

отговаря на изискванията за 

възложителя. С оглед на 

Институт за управление 

с критериите за подбор с 
принципната забележка не 

установи и единодушно 

състояние и критериите за 

Комисията допуска до 

информацията за съответствие с 
процедурата в офертата на 

следното: 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 
ВЪРДИЦА 2018,  „Експерт 
с оглед констатациите на 
раните несъответствия и 

Професионална оговорност“ и 

всички несъответсвия и 

удостоверява съответствие с 

допълнителните документи 

отговаря на изискванията за 

възложителя. С оглед на 

ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 

информацията за съответствие с 
процедурата в офертата на 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 
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Участникът е представил нов
данни, в които се съдържат декларираните
са длъжни да предоставят инфор
отговарящ на критериите за подбор
експерт КБЗ, чрез които са
информация.   

От прегледа на документи
непълноти в представената
критериите за подбор и лично

След направения преглед
установи и единодушно РЕШИ
състояние и критериите за
Комисията допуска до разглеждане

7. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично състояние
участника  „Т7 консулт“ 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил нов
данни, в които се съдържат декларираните
са длъжни да предоставят информация

От прегледа на документите
непълноти в представената
критериите за подбор и лично

След направения преглед
комисията установи и единодушно
лично състояние и критериите
изложеното Комисията допуска

8. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично състояние
участника  „ЯЗОН” ЕООД

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил нов
данни, в които се съдържат декларираните
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представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация за
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните

предоставят информацията, предложен е нов експерт по част
критериите за подбор и допълнитекна информация за курса

които са отстранени констатираните несъответствия

документите се констатира, че са отстранени всички
представената информация, като с тях се удостоверява

лично състояние в публичното състезание. 

направения преглед на еЕЕДОП и допълнителните документи
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията
критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед

разглеждане офертата на „НОВЕЛ” ЕООД.

допълнителните документи и информацията 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата
консулт“ ЕООД, се констатира, следното: 

от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил нов еЕЕДОП   с допълнителна информация  за
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните

предоставят информацията. 

документите се констатира, че са отстранени всички
представената информация, като с тях се удостоверява

лично състояние в публичното състезание. 

направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на

критериите за подбор, поставени от възложителя
допуска до разглеждане офертата на „Т7 консулт

допълнителните документи и информацията 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата

ЕООД, се констатира, следното: 

от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация  за
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

за националните бази 

компетентните органи, които  
експерт по част „Технологична“ 

за курса на обучение на 
несъответствия и непълна 

всички несъответсвия и 

удостоверява съответствие с 

документи комисията 

изискванията за лично 

С оглед на изложеното 

.  

информацията за съответствие с 
процедурата в офертата на 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 

за националните бази 

компетентните органи, които  

всички несъответсвия и 

удостоверява съответствие с 

допълнителните документи 

отговаря на изискванията за 

възложителя. С оглед на 

Т7 консулт“ ЕООД . 

информацията за съответствие с 
едурата в офертата на 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 

за националните бази 

компетентните органи, които  
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са длъжни да предоставят информация
от участника дейности с оглед
коригирана информация за
участника еЕЕДОП,  не е 
електронният носител не се
полагане на електронен подпи
електронни подписи. 

Комисията приема, че няма
ППЗОП за дружеството „ЯЗОН
ЗОП и предварително обявените
документацията с указания за
Образец №2 в документацията

От представеният първоначално
е налице неяснота по отношение
електронен вариант и подписан
подписи. Поставеното в чл. 67, 

вид по образец, утвърден с
01.04.2018 г., като се отнася както
допълнително представеният

След направения преглед
установи и единодушно РЕШИ
„ЯЗОН” ЕООД на основание
представяне на допълнителен
подписи на лицата по чл.40 

9. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ
подбор с първоначално представените
забележка не се отнася за

След направения преглед
РЕШИ: Участникът отговаря
подбор, поставени от възложителя
разглеждане офертата на „СЕТ

 

10. От прегледа на допълнителните
изискванията за лично състояние
участника  „Икар консулт
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предоставят информацията, както и допълнителна информация
с оглед критерия за опит в изпълнение на сходни

информация за специфичният опит на експерт КБЗ. 
не е подписан електронно от лицата по чл
не се съдържа отделен файл, от който да може

електронен подпис, както и в документа еЕЕДОП няма

че няма валидно подписан ЕЕДОП от задължените
ЯЗОН” ЕООД, с което не са спазени изискванията

обявените условия за участие в публичното състезание
указания за представяне на документа ЕЕДОП, съгласно

документацията и изискванията на Закона за обществени

първоначално еЕЕДОП от  „ЯЗОН” ЕООД е видно
отношение на начина на представяне на документа
подписан от задължените по чл.40 от ППЗОП

67, ал.4 ЗОП изискване за представяне на ЕЕДОП
н с акт на Европейската комисия е задължително

отнася както за първоначалното представяне на документа
представеният такъв. 

направения преглед на еЕЕДОП и допълнителните документи
единодушно РЕШИ:  предлага за отстраняване от публичното

основание чл.107, т.1 във връзка с чл.67, ал.4 

допълнителен документ еЕЕДОП без надлежно поставени
чл.40 от ППЗОП.   

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД удостоверява съответствие
първоначално представените документи, като е преценил

отнася за него и не е представил допълнителни документи

направения преглед на еЕЕДОП-и комисията установи
варя на изискванията за лично състояние

възложителя. С оглед на изложеното Комисията
„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

допълнителните документи и информацията 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата
консулт” АД, се констатира, следното 
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

информация за изпълнени 

на сходни услуги, както и 

КБЗ. Представеният от 
по чл.40 от ППЗОП. На 
да може да се удостовери 

няма имплементирани 

задължените лица  по чл.40 от 
скванията на чл.67, ал.4 

публичното състезание  в т.3.2 от 
съгласно предоставеният 
твени поръчки. 

видно, че за участника не 
на документа ЕЕДОП в 

ППЗОП лица с електронни 

на ЕЕДОП в електронен 

задължително считано от 
представяне на документа така и за 

допълнителните документи комисията 

публичното състезание   
ал.4 от  ЗОП, поради  

надлежно поставени електронни 

съответствие с критериите за 
преценил, че принципната 

допълнителни документи.  

установи и единодушно 

състояние и критериите за 

Комисията допуска до 

информацията за съответствие с 
процедурата в офертата на 
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В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП
отстраняване на констатираните
Участникът е представил нов
данни, в които се съдържат декларираните
са длъжни да предоставят информация
опит на експертите от екипа за

Участникът не е отстранил
констатацията за несъответствие
представена допълнително информация
предствена информация за съответствие
свързана със строителството
удостоверява съответствие с
притежава професионална квалификация
квалификация (ако образованието
квалификации), предвид това
Топлоенергетика от Технически
и не е еквивалент на строителна

От прегледа на документите
непълноти в представената информация
подбор и лично състояние в 

След направения преглед
установи и единодушно РЕШИ
критериите за подбор, поставени
възможности и по-конкретно
участника не покрива минималните
свързана със строителството
изложеното Комисията предлага
участник „Икар консулт” АД

С извършване на това действие
на допълнително представените
състояние, поставени от възложителя
преглед и анализ за съответствие
условия за изпълнение и изисквания
оферти на допуснатите до този

III. Констатации от прегледа
участници: 

 

1. Относно офертата на участник
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от ППЗОП, участникът е представил допълнителни
констатираните в Протокол №1 от работата на комисията

представил нов еЕЕДОП  с допълнителна информация  за
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните

предоставят информацията, както и допълнителна информация
екипа за изпълнение. 

отстранил всички констатирани несъответствия, като
несъответствие на лицето предложено за експерт Координатор

допълнително информация за преминат курс на обучение
за съответствие с изискването за професионална

строителството. Лицето предложено за експерт Координатор
съответствие с критериите поставени от Възложителя, 

професионална квалификация свързана със строителството
образованието е придобито в държава, където

предвид това, че лицето е с професионална квалификация
ехнически университет, която специалност не е в област
строителна специалност. 

документите се констатира, че не са отстранени всички
представената информация и не се удостоверява съответствие

 публичното състезание. 

направения преглед на еЕЕДОП и допълнителните документи
единодушно РЕШИ: Участникът не отговаря на

поставени от възложителя по отношение
конкретно предложеното лице в екипа предложен

покрива минималните критерии за  професионална
строителството, или еквивалентна квалификация

Комисията предлага за отстраняване от участие в пубичното
консулт” АД на основание чл.107, т.1 от ЗОП. 

това действие, комисията приключи своята работа
представените документи във връзка с прегледа на изискванията

от възложителя и критериите за подбор и продължи
съответствие с поставените от Възложителя условия

и изисквания на техническата спецификация
до този етап участници. 

прегледа на техническите оферти на допуснатите

участник     „Институт за управление на програми
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

допълнителни документи за 
комисията несъответствия. 

за националните бази 

компетентните органи, които  
информация за специфичен 

несъответствия, като по отношение  на 
Координатор по БЗ е 

обучение за КБЗ, но не е 
професионална квалификация 

Координатор по БЗ не 
Възложителя, поради това, че не 

твото, или еквивалентна 
където няма подобни 

квалификация специалност 
не е в област строителство 

отстранени всички несъответсвия и 

съответствие с критериите за 

допълнителните документи комисията 

на изискванията на 

отношение на технически 

предложен за изпълнение от 

професионална квалификация 

квалификация. С оглед на 

в пубичното състезание 

своята работа по разглеждане 
на изискванията за лично 
и продължи работа, по 
условия за съдържание, 

спецификация на техническите 

допуснатите до този етап 

на програми и проекти” 
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ООД, се констатира, следното
 

   За представените документи
на програми и проекти” ООД
предложение за изпълнение на
 Кратко описание: 

Представено е техническо
организация за изпълнение на
Участникът предлага: 
- Срок за изготвяне на окончателен
- Срок за съставяне на Технически
- Срок  за внасяне на необходимите

1 раб. ден.  
Концепцията на участника

описание на строежа, дейности
строителството, изискуема по
следващо място е раздел ОРГАНИЗАЦИОННА
РЕСУРСИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОРЪЧКАТА, включващ информация
на екипа при изпълнение на
останалите участници в строителния
координация, работни взаимовръзки
вътрешнофирмена координация
отношение на системата за вътрешен
система за взаимозаменяемост
поръчката на участника.  

На следващо място е раздел
ОПИСАНИЕ  с информация
започване на строежа, дейности
строежа, дейности на строителния
дейности по установяване годността
ползване.  

На следващо място е
ТРЕТИ ЛИЦА ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
РАБОТИ НА ОБЕКТА, включващ
законосъобразно започване на
на СМР, контрол  по изготв
изискванията за здравословни
строежа, контрол за спазване
околната среда, недопускане
строителството и разрешаване

На следващо място е
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следното: 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от „Институт
ООД комисията установи: участникът е представил

изпълнение на поръчката. 

техническо предложение по образец №3, линеен
изпълнение на поръчката. 

на окончателен доклад – 15 календарни дни; 
на Технически паспорт-   15 календарни; 
необходимите документи за назначаване на приемателна

участника включва: анализ с описани: основни
дейности във  връзка с упражняване на строителен

изискуема по закон документация и последователност
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
включващ информация за: екип, разпределени, отговорности
изпълнение на дейностите, начини на комуникация с

в строителния процес, информация за 
взаимовръзки между отделните експерти и други

координация между отделните експерти, роли и
за вътрешен контрол, обезпечаване присъствието

взаимозаменяемост, както и информация за ресурсите

място е раздел ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
информация за: дейности на строителния надзор по

дейности на строителния надзор по време на изпълнение
строителния надзор по изготвяне на технически паспорт

вяване годността за ползване на строежа и издаване

място е раздел НЕДОПУСКАНЕ НА УВРЕЖДАНЕ
ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, следващ раздел

ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО

ОБЕКТА, включващ следната информация и мерки
започване на обекта, контрол върху строителните процеси

изготвяне на екзекутивна документация, контрол
здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение
спазване на графиците за изпълнение на СМР,  контрол

кане на увреждане на имоти и трети лица
ване ползването на строежа.  

място е раздел МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
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Институт за управление 
е представил техническо 

, линеен график   и 

на приемателна комисия – 

основни цели на проекта, 
строителен надзор по време на 

последователност на съставяне. На 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА 

отговорности и организация 
я с Възложителя и с 
за вътрешнофирмена 

и други лица, система за 
роли и отговорности по 

присъствието на експертите и 

ресурсите за изпълнение на 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПОДРОБНО 

р по законосъобразно 
на изпълнение на СМР на 

технически паспорт на строежа и 

издаване на разрешение за 

УВРЕЖДАНЕ НА ИМОТИ И 

раздел КОНТРОЛ ВЪРХУ 

ПОРЪЧКАТА. КОНТРОЛНИ 

ТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

и мерки: контрол на 
строителните процеси и изпълнението 
документация, контрол по спазване 

изпълнение на СМР на 
контрол за опазване на 

трети лица по време на 

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ 
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ТОЧКИ,ИДЕНТИФИЦИРАНИ
КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ
отговорности по отношение
идентифицираните критични

На следващо място е представен
ФУНКЦИИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
експерти при изпълнение на
представен график за изпълнение

  

 Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
„Институт за управление на
организация за изпълнение на
минимални изисквания към съдържанието

Съгласно поставените
всеки показател от методика за
че участникът следва да представи
по предоставяне на специализираните
предложи своето виждане относно
за извършване на дейностите
предлагани от участника, за
подготовка  и предоставяне на

В оферта на участника
един от задължително изис
методи за изпълнение на всяка
по поръчката.   
 

В т. 4. Указания за определяне
определяне на комплексната
представи: встъпителен анализ
възложителя цели и  резултати
поръчката, при отчитане спецификата

В оферта на участника
представен анализ, но той не отговаря
липсва анализ на ефектите от
осъществяване на дейностите
характеристиките на строежа
съответната документация предвидена
по-скоро информацията дадена
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ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. СИСТЕМА
МОНИТОРИНГ, съдържащ следната информация: въведение

отношение на системата за вътрешен контрол
критични точки.  

място е представен раздел АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ
СПЕЦИАЛНОСТИ в табличен вид е даден разпределението
изпълнение на дейности по строителен надзор. На

изпълнение. 

от комисията анализ на техническото предложение
управление на програми и проекти” ООД се констатира
изпълнение на участника не съответства на поставените

към съдържанието на техническата оферта. 
поставените изисквания в т. 4. Указания за определяне
методика за определяне на комплексната оценка на офертите

представи: подход и методи за изпълнение на всяка
ециализираните услуги по поръчката - участникът

виждане относно подхода (начините/способите, предлагани
дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники

участника, за извършване на дейностите, предмет
предоставяне на услугите. 

астника  Институт за управление на програми и проекти
искваните от документацията компоненти, а

на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните

за определяне на оценката по всеки показател
комплексната оценка на офертите е записано, че участникът

анализ, като участникът следва да анализира
резултати, при което да анализира ефектите от
спецификата при осъществяване на дейностите
ка  „Институт за управление на програми

той не отговаря на поставените от Възложителя изис
ефектите от изпълнението на поръчката, при отчитане

ите, участникът е пресъздал целите на поръчката
строежа, дейностите по изпълнение на строителния

документация предвидена по закон за съставяне. Тази информация
информацията дадена от  Възложителя в техническата
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СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН 

информация: въведение, роли и 

контрол и управление на 

АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВРЕМЕТО И 

разпределението на отделните 
На последно място е 

предложение на участник 
констатира, че представената 
поставените от Възложителя 

определяне на оценката по 

оценка на офертите е записано, 
изпълнение на всяка от дейностите 

участникът следва да 
предлагани от участника, 

методите (техники и процедури, 

предмет на поръчката) за 

и проекти” ООД  липсва 
компоненти, а именно подход и 

специализираните услуги 

показател от методика за 
че участникът следва да 
анализира поставените от 

ефектите от изпълнението на 
дейностите. 
програми и проекти” ООД  е 

Възложителя изисквания, тъй като 
отчитане спецификата при 

на поръчката, описал е 
строителния надзор и 

информация пресъздава 
техническата спецификация, 
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нормативните изисквания за изпъ
собствен анализ за ефекта от

На база на горните констатации
Възложителя в т. 4.  от документацията
техническото предложение и
разработен, който и да е елемент
елементите е попълнен формално
спецификация, без да е отразена

С оглед на изложеното
на програми и проекти” ООД
основание чл.107, т.2, буква
несъответствие на техническото
изисквания към минималното
офертата. 

  

2. Относно офертата на участник

   За представените документи
комисията установи: участникът
поръчката. 
 Кратко описание: 

Представено е техническо
организация за изпълнение на
Участникът предлага: 
- Срок за изготвяне на окончателен
- Срок за съставяне на Технически
- Срок  за внасяне на необходимите

1 раб. ден.  
Концепцията на участника включва
раздел ВСТЪПИТЕЛЕН АНАЛИЗ
между отделните предвидени
обекта с посочени конкретни
съдържание на документите
надзор.  

На следващо място е представена
информация за: Организация
между членовете на екипа; Описание
експертите на изпълнителя
поръчката; Разпределение на
упражняване на строителен надзор
на всеки отделен експерт. 

На следващо място е представен
И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ
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вания за изпълнение на дейностите и съответните документи
ефекта от изпълнение на услугите и спецификите на
горните констатации за участника е налице едно

от документацията основания за недопускане
предложение и отстраняване на офертата от участие

елемент от изброените задължителни по
попълнен формално и/или с преповтаряне общо

отразена спецификата на настоящия проект и обществена
изложеното Комисията предлага участник „Институт

ООД  за отстраняване от участие в публичното
буква „а“ от ЗОП във връзка с т.25 от § 2 от ДП

еското предложение с предварително обявените
минималното съдържание на информация и разработени

участник     „СТРОЙНОРМ”ЕООД се констатира

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от „СТРОЙНОРМ
участникът е представил техническо предложение

техническо предложение по образец №3, линеен
изпълнение на поръчката. 

на окончателен доклад – 1  календарен   ден; 
на Технически паспорт-   1  календарен   ден; 
необходимите документи за назначаване на приемателна

участника включва:   
АНАЛИЗ съдържащ: Систематизиран преглед

предвидени дейности и резултати; Ключови дейности
конкретни задачи и резултат от изпълнението им; Вид

документите, които следва да бъдат изготвени по време

място е представена  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Организация на експертите в екипа и линии на комуникация

Описание на процес на комуникация и
изпълнителя и заинтересованите лица в рамките на

Разпределение на отговорностите по изпълнението на
строителен надзор; Разпределение на задачите съобразно

място е представен раздел МЕТОДИ И СПОСОБИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТИ
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те документи, но липсва 
спецификите на изпълнение. 

едно от посочените от 
недопускане до оценка на 
участие, а именно: не е 

задължителни по-горе или някои от 
общо на техническата 

проект и обществена поръчка; 
Институт за управление 

публичното състезание на 

от ДП на ЗОП, поради 

предварително обявените условия и 

разработени елементи в 

констатира, следното: 

СТРОЙНОРМ” ЕООД 

предложение за изпълнение на 

3, линеен график   и 

на приемателна комисия – 

преглед и взаимовръзка 
дейности по изпълнението на 

Вид, периодичност и 
по време на строителния 

РАБОТАТА съдържаща 
комуникация и управление 

комуникация и зависимост между 
рамките на изпълнението на 

изпълнението на дейностите по 
съобразно уменията и опита 

СПОСОБИ ЗА КАЧЕСТВЕНО 
ДЕЙНОСТИ съдържащ 
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следната информация: Подход
качествено и навременно изпълнение
управление на риска.  
На последно място е   представен
изпълнение на поръчката. 
  
Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
„СТРОЙНОРМ” ЕООД се констатира
участника  съответства на поставените
относно минимално изискуемите
в техническата спецификация
изпълнение на поръчката като
консултации по   поръчката. 

В офертата на участника
анализ, организация на работата
предоставяне на специализираните
съдържанието им не е формално
спецификация на поръчката
участника за изпълнение на конкретната
техническата спецификация и
Представеният от участника
изисквания като отразява последователността
участника, свързани с организацията

  
Представената информация

посочените от Възложителя
същата покрива минималните
техническата оферта, съгласно
 

3. Относно офертата на участник
следното: 

   За представените документи
2018“  комисията установи
изпълнение на поръчката. 
 Кратко описание: 

Представено е техническо
организация за изпълнение на
Участникът предлага: 

- Срок за изготвяне на окончателен
- Срок за съставяне на Технически
-  Срок  за внасяне на

комисия – 10 раб. дни
Концепцията на участника
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Подход и методи за изпълнение; Мерки 
ременно изпълнение на поръчката;  Вътрешна организация

представен План –график на дейностите и организация

от комисията анализ на техническото предложение
се констатира, че представената организация
на поставените от Възложителя в т.4 от документацията

изискуемите реквизити на офертата, както и на изи
спецификация като с предложението си участникът осигурява
поръчката като се вземат предвид услугите, свързани

 
участника са разработени всички изискуеми елементи
работата, подход и методи за изпълнение на всяка

специализираните услуги по поръчката  и  план-график
е формално и преповтарящо информацията

поръчката, а е представена разработката за цялостното
изпълнение на конкретната обществена поръчка съобразно
спецификация и нормативните изисквания регулиращи предмета

участника план-график отговаря на поставените
отразява последователността, времетраенето и ресурсната

организацията на изпълнение на дейностите избрана

информация в техническата оферта не съдържа
Възложителя основания за отстраняване на офертата

минималните изисквания и се допуска до
съгласно методиката за оценка в публичното

участник  ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 2018

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от „ДЗЗД
установи: участникът е представил техническо

техническо предложение по образец №3, 
изпълнение на поръчката. 

изготвяне на окончателен доклад – 10 календарни дни; 
съставяне на Технически паспорт-   4  календарни   дни
внасяне на необходимите документи за назначаване

ни.  
участника включва:  раздел ВСТЪПИТЕЛЕН АНАЛИЗ
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Мерки за осигуряване на 
организация и Програма за 

организация на екипа за 

предложение на участник 
организация за изпълнение на 

документацията изисквания 
на изискванията залегнали 
осигурява  качественото 

свързани с предоставяне на 

елементи:   встъпителен 
на всяка от дейностите по 
график на дейностите, като 

информацията на техническата 
цялостното виждане на 

съобразно изискванията на 
регулиращи предмета на услугите. 

поставените от Възложителя 
ресурсната обезпеченост на 

дейностите избрана от участника.  

не съдържа никое от 

офертата на участника, 

допуска до етап оценка на 

публичното състезание.  

 2018“ се констатира, 

ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 

техническо предложение за 

№3, линеен график и 

 
ни; 

назначаване на приемателна 

ТЪПИТЕЛЕН АНАЛИЗ съдържащ: 
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анализ на изходната информация
очакваните резултати в контекста
на мерките; Разчет на произтичащи
на поставените цели; основни
отделните предвидени дейности
с посочени конкретни задачи
дейностите за постигане на целите

На следващо място е представена
информация за: Организация
между членовете на екипа с разписани
на изпълнителя,  информация
на изпълнителя и заинтересованите
представени методологии на комуникация
участници в процеса; Разпределение
упражняване на строителен надзор
уменията и опита на всеки
взаимозаменяемост. Необходими
с посочено разпределени и организация
и принципи на Управлението
участниците.   

На следващо място е представен
НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ
УСЛУГИ ПО ПОРЪЧКАТА“
постигане, чрез избраният подход
дейностите, предмет на поръчката
изпълнение и постигане на посочените
качествено и навременно изпълнение
Представена е информация за
актове, протоколи, доклади и
последно място е   представен
  
Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 2018“ 
на участника  съответства 
изисквания относно минимално
изискванията залегнали в техническата
осигурява  качественото изпълнение
свързани с предоставяне на консултации

В офертата на участника
анализ,организация на работата
предоставяне на специализираните
съдържанието им не е формално
спецификация на поръчката
участника за изпълнение на конкретната
техническата спецификация и
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ормация и съществуващо положение; Анализ
контекста на изпълнявания проект, ползи и ефекти
произтичащи задължения от предмета на поръчката
основни дейности предвидени за изпълнение и взаимовръзка
дейности и резултати; Ключови дейности по изпълнението
задачи и резултат от изпълнението им и  Етапи
на целите.  

място е представена  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Организация на експертите в екипа и линии на комуникация

с разписани задължения и отговорности, й
информация за  процеса на комуникация и зависимост
заинтересованите лица в рамките на изпълнението

методологии на комуникация и координация вътрешна и външна
Разпределение на отговорностите по изпълнението

строителен надзор на ниво задача; Разпределение на
всеки отделен експерт, присъствие на експертите

Необходими ресурси за изпълнение на услугата технически
разпределени и организация, механизми за координация и контрол

Управлението на отношенията, взаимовръзките и комуникациите

място е представен раздел  „ПОДХОД И МЕТОДИ
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИ

ПОРЪЧКАТА“ съдържащ следната информация: Подход
избраният подход и конкретно посочени  способи

поръчката за постигането им,  посочени са различни
на посочените цели. Мерки за контрол с цел

ременно изпълнение на поръчката с посочена   вътрешна
информация за всички по вид и последователност предвидени

доклади и др. Документи във връзка с изпълнение
представен  график  за изпълнение на дейностите предмет

от комисията анализ на техническото предложение
 2018“ се констатира, че представената организация

съответства на поставените от Възложителя в т.4 
минимално изискуемите реквизити на офертата
в техническата спецификация като с предложението

качественото изпълнение на поръчката като се вземат
на консултации по поръчката. 

участника са разработени всички изикуеми елементи
работата, подход и методи за изпълнение на всяка

специализираните услуги по поръчката  и  план-график
е формално и преповтарящо информацията

поръчката, а е представена разработката за цялостното
изпълнение на конкретната обществена поръчка съобразно
спецификация и нормативните изисквания регулиращи предмета
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

Анализ на целите и 
и ефекти от прилагането 

поръчката  с цел постигане 
и взаимовръзка между 

по изпълнението на обекта 
Етапи на изпълнение на 

РАБОТАТА  съдържаща 
комуникация и управление 

отговорности, йерархична структура 
зависимост между експертите 
изпълнението на поръчката с 

вътрешна и външна с останалите 
изпълнението на дейностите по 

Разпределение на задачите съобразно 
експертите и система за 

услугата технически и човешки, 
координация и контрол на ресурсите 

и комуникациите между 

МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

Подход с посочени цели  за 
способи за извършване на 

посочени са различни методи за 
контрол с цел осигуряване на 

ътрешна организация. 
предвидени за изготвяне 

изпълнение на поръчката.    На 
стите предмет на поръчката.  

предложение на участник 
организация за изпълнение 

т.4 от документацията 
офертата, както и на 

предложението си участникът 
вземат предвид услугите, 

елементи:   встъпителен 
на всяка от дейностите по 
график на дейностите, като 

информацията на техническата 
цялостното виждане на 

съобразно изискванията на 
регулиращи предмета на услугите. 
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Представеният от участника
изисквания като отразява последователността
участника, свързани с организацията

   
Представената информация

посочените от Възложителя
същата покрива минималните
техническата оферта, съгласно

 

4. Относно офертата на участник

   За представените документи
комисията установи: участникът
поръчката. 

 Кратко описание: 
Представено е техническо

организация за изпълнение на
Участникът предлага: 

- Срок за изготвяне на окончателен
-  Срок за съставяне на Технически
- Срок  за внасяне на

комисия – 10 раб. дни
Концепцията на участника

реализиране на проекта, фи
Следва раздел Организация на
задачи по изпълнение на основните
представена информация за
управлението на изпълнението
Възложителя. На следващо място
дейностите по предоставяне на
информация: План за управление
управление  на човешки и материални
и Контрол на изпълнение-посочени
план-график на дейностите. 
 

 Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
„НОВЕЛ”ЕООД се констатира
на участника не съответства
съдържанието на техническата
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участника план-график отговаря на поставените
отразява последователността, времетраенето и ресурсната

организацията на изпълнение на дейностите избрана

информация в техническата оферта не съдържа
Възложителя основания за отстраняване на офертата

минималните изисквания и се допуска до
съгласно методиката за оценка в публичното

участник  „НОВЕЛ”ЕООД, се констатира следното

представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от
участникът е представил техническо предложение

техническо предложение по образец №3, линеен
изпълнение на поръчката. 

изготвяне на окончателен доклад – 10календарни дни; 
съставяне на Технически паспорт-   10  календарни; 
внасяне на необходимите документи за назначаване

ни 
стника включва: анализ с посочени кратко
финансираща програма, цел и ефект от изпълнение

Организация на работа- накратко са посочени предвидени
на основните задължения произтичащи от ЗУТ, на

за предвидените дейности за изпълнение
изпълнението на задачите, касаещи изискванията
следващо място е раздел Подход и методи за изпълнение

предоставяне на специализираните услуги по поръчката
управление- планиране на дейност, управление
и материални ресурси, управление на комуникации
посочени са единствено няколко вида контрол
 

от комисията анализ на техническото предложение
констатира, че представената концепция  с организация

съответства на поставените от Възложителя минимални
техническата оферта. 
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водопроводна мрежа в с. 

поставените от Възложителя 
ресурсната обезпеченост на 

избрана от участника. 

не съдържа никое от 

офертата на участника, 

допуска до етап оценка на 

публичното състезание.  

констатира следното: 

ППЗОП от  „НОВЕЛ”ЕООД 

предложение за изпълнение на 

3, линеен график   и 

 

назначаване на приемателна 

кратко необходимост от 
изпълнение на проекта. 

предвидени задължения и 
ЗУТ, на следващо място е 

изпълнение при планиране на 
изискванията за качество на 

изпълнение на всяка от 
поръчката, съдържащ следната 

управление на времето, 
комуникации с Възложителя 

контрол. Представен е и 

предложение на участник 
организация за изпълнение 
минимални изисквания към 
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1. В т. 4. Указания за определяне
определяне на комплексната
представи: встъпителен
възложителя цели и  резултати
поръчката, при отчитане
В оферта на участника

отговаря на поставените от Възложителя
Участникът е представил кратка
като са посочени единствено
програма и накратко очакваният
ефектите от изпълнението на
дейностите.     

2. В т. 4. Указания за определяне
определяне на комплексната
представи:  организация

виждане и обосновка за
за планирани дейности
ще доведат до постигане
спецификация и довеждащи
предложението следва
изпълнение на поръчката
предвидени) в съответствие
който е възложено изпълнението

 

В оферта на участника
документацията компоненти
офертата на участника, предвид
участника, но по същество не
информация в този елемент. 
задължения и задачи по изпълнение
следващо място е представена
планиране на управлението на
на Възложителя. 

Липсва обосновка за
участника, което да съдържа
конкретни задачи за изпълнение
съответствие с техническата
обществената поръчка. Предложението
за изпълнение на поръчката
предвидени) в съответствие с
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за определяне на оценката по всеки показател
комплексната оценка на офертите е записано, че участникът

встъпителен анализ, като участникът следва да анализира
цели и  резултати, при което да анализира ефектите
отчитане спецификата при осъществяване на дейностите
астника  „НОВЕЛ”ЕООД е представен раздел
от Възложителя изисквания, тъй като по същество

представил кратка информация извлечена от техническата
единствено причините за реализиране на проекта, фин

кваният ефект от изпълнение на проекта
изпълнението на поръчката, при отчитане спецификата при

за определяне на оценката по всеки показател
комплексната оценка на офертите е записано, че участникът

организация на работата – участникът следва да
ка за изпълнението на услугата/те, което да съдържа

дейности, като съвкупност от конкретни задачи за
постигане на заложените резултати в съответствие
довеждащи до качествено изпълнение на обществената
следва да включва ясно разпределение на задачите
поръчката (вкл. на ключовите и неключовите експерти
съответствие с професионалната компетентност

възложено изпълнението на поръчката; 

участника „НОВЕЛ”ЕООД   един от задължително
компоненти, а именно организация на работата е само формално

предвид това, че е налична част с такова заглавие
същество не отговаря на изискванията относно миним

.  В Организация на работа- накратко са посочени
по изпълнение на основните задължения произтичащи

представена информация за предвидените дейности
управлението на изпълнението на задачите, касаещи изискванията

обосновка за организацията и начина на изпълнение
съдържа предложения за планирани дейности, като
изпълнение, които ще доведат до постигане на заложените

техническата спецификация и довеждащи до качествено
редложението не включва ясно разпределение

поръчката (вкл. на ключовите и неключовите експерти
съответствие с професионалната компетентност на персонала
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

показател от методика за 
че участникът следва да 

анализира поставените от 
ефектите от изпълнението на 
на дейностите. 
раздел анализ, но той не 
същество липсва анализ. 

техническата спецификация, 
финансиращата проекта 

проекта. Липсва анализ на 
спецификата при осъществяване на 

показател от методика за 
че участникът следва да 

следва да представи своето 

съдържа предложения 
задачи за изпълнение, които 
съответствие с техническата 
на обществената поръчка; 
на задачите в екипа за 

неключовите експерти, ако такива са 
компетентност на персонала, на 

задължително изискваните от 
само формално наличен в 

такова заглавие в офертата на 
относно минимално изискуема 

са посочени предвидени 

произтичащи от ЗУТ, на 
дейности за изпълнение при 

изискванията за качество 

изпълнение предложени от 
дейности, като съвкупност от 

на заложените резултати в 
качествено изпълнение на 

разпределение на задачите в екипа 
експерти, ако такива са 
на персонала, на който е 
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възложено изпълнението на поръчката
по определяне на екип за изпълнение
управителя му или съвет по качество
сочи единствено „специалист
 

 

3. Съгласно поставените
всеки показател от методика
записано, че участникът
всяка от дейностите по
участникът следва 
(начините/способите, 
предмет на поръчката
за извършване на дейностите
на услугите. 
В оферта на участника

подход на изпълнение с информация
извършване на дейностите, 
изпълнение с информация за 
на дейностите, предмет на поръчката
формално наименуван „Подход
предоставяне на специализираните
изискуемата информация единствено
мерки за контрол, които ще прилага

На база на горните констатации
Възложителя в т. 4.  от документацията
техническото предложение и
разработен, който и да е елемент
елементите е попълнен формално
спецификация, без да е отразена

 

С оглед на изложеното
отстраняване от участие в публичното
от ЗОП във връзка с т.25 от
предложение с предварително
съдържание на информация
  

 

5. Относно офертата на участник
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изпълнението на поръчката, в офертата е описано планирано
за изпълнение. Задължения са посочен и единствено

съвет по качество на дружеството, като при  конкретно
лист от екипа“ на дружеството.   

поставените изисквания в т. 4. Указания за определяне
от методика за определяне на комплексната оценка

участникът следва да представи: подход и методи
дейностите по предоставяне на специализираните услуги

следва да предложи своето виждане 
способите, предлагани от участника, за извършване
поръчката) и методите (техники и процедури, предлагани

дейностите, предмет на поръчката) за подготовка

астника  „НОВЕЛ”ЕООД    не е представена информация
информация за начините/способите, предлагани

дейностите, предмет на поръчката. Липсват и посочени
информация за техники и процедури, предлагани от участника

на поръчката за подготовка  и предоставяне на
Подход и методи за изпълнение на всяка

специализираните услуги по поръчката, но съдържа
информация единствено за План за управление на участника

ще прилага участника. 
горните констатации за участника е налице едно

от документацията основания за недопускане
предложение и отстраняване на офертата от участие

е елемент от изброените задължителни по
попълнен формално и/или с преповтаряне общо

отразена спецификата на настоящия проект и обществена

изложеното Комисията предлага участник„НОВЕЛ
участие в публичното състезание на основание чл

.25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие
предварително обявените условия и изисквания към
информация и разработени елементи в офертата. 

участник      „Т7 консулт“ ЕООД 
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

планирано действие в бъдеще 
единствено за дружеството, 

конкретно задължение се 

определяне на оценката по 

комплексната оценка на офертите е 
методи за изпълнение на 
е услуги по поръчката - 

виждане относно подхода 
извършване на дейностите, 

предлагани от участника, 
подготовка  и предоставяне 

информация за избраният 
предлагани от участника, за 

и посочени методи за 
участника, за извършване 

предоставяне на услугите. Раздела е 
всяка от дейностите по 
съдържа различна от 

участника и посочване на 

едно от посочените от 
недопускане до оценка на 
участие, а именно: не е 

задължителни по-горе или някои от 
общо на техническата 

проект и обществена поръчка. 

„НОВЕЛ”ЕООД за 

основание чл.107, т.2, буква „а“ 

несъответствие на техническото 

сквания към минималното 
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   За представените документи
комисията установи: участникът
поръчката. 
 Кратко описание: 

Представено е техническо
организация за изпълнение на
Участникът предлага: 

- Срок за изготвяне на окончателен
-  Срок за съставяне на Технически
- Срок  за внасяне на

комисия – 1 раб. ден. 
Концепцията на участника

цели на поръчката, дейностите
поръчката, както и документите

На следващо място е
изпълнение на поръчката, Ключови
строителен надзор по време на
изпълнение на СМР и организация

На следващо място е представена
за задълженията, дейностите с

На следващо място е
информация за: задълженията
членовете на екипа, на следващо
Възложителя и другите участници
членовете от екипа. Следва
информация за: осъществяване
организиране и участие в съвеща

На следващо място 
упражняване на строителен надзор
чл.168 от ЗУТ, като за всяко
изпълнението им. На последно
план –график.  
 
 

 Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
консулт“ ЕООДсе констатира
съответства на поставените от
техническата оферта. 

Съгласно поставените
всеки показател от методика за
че участникът следва да представи
по предоставяне на специализиранит
предложи своето виждане относно
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документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от 
участникът е представил техническо предложение

техническо предложение по образец №3, линеен
изпълнение на поръчката. 

изготвяне на окончателен доклад – 5 календарни дни; 
съставяне на Технически паспорт-    6 календарни; 
внасяне на необходимите документи за назначаване

ден.  
участника включва: анализ с описани: основни

дейностите в обхвата на поръчката, резултатите от
ентите с които да се съобразява изпълнителя. 

място е раздел „Организация на работата“, съдържащ
поръчката, Ключови моменти, дейности във връзка

време на строителството, създаване на организация
организация за обезпечаване срока на договора. 

място е представена организация и начин на изпълнение
дейностите с посочени задачи за изпълнението им.  

място е Разпределени на ресурсите и организация
задълженията на всеки експерт от екипа, съгласуване на

следващо място е представена информация за
участници в процеса. Следва информация за вътрешен

Следва Подход и методи за изпълнение на всяка
осъществяване на стр. Надзор, съгласно нормативната

в съвещания.  
то е Метод на изпълнение на дейностите

строителен надзор, съдържащ информация за изискванията
всяко изискване са посочени задълженията и отговорните

последно място е представен разчет на план –график

от комисията анализ на техническото предложение
констатира, че представената организация за изпълнение

поставените от Възложителя минимални изисквания към

поставените изисквания в т. 4. Указания за определяне
методика за определяне на комплексната оценка на офертите

представи: подход и методи за изпълнение на всяка
специализираните услуги по поръчката - участникът

виждане относно подхода (начините/способите, предлагани
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водопроводна мрежа в с. 

от „Т7 консулт“ ЕООД 

предложение за изпълнение на 

3, линеен график   и 

назначаване на приемателна 

основни цели на проекта,  
резултатите от изпълнението на 
изпълнителя.  

съдържащ: Подход за 
връзка с упражняване на 

организация за контрол при 
договора.  

пълнение с информация 

организация на екипа с 
съгласуване на дейностите между 
информация за комуникацията с 

информация за вътрешен контрол на 
на всяка от дейностите с 
нормативната уредба, 

дейностите и задачите при 
изискванията и обхвата на 

задълженията и отговорните лица за 
график на дейностите и 

предложение на участник „Т7 

изпълнение на участника не 
изисквания към съдържанието на 

определяне на оценката по 

оценка на офертите е записано, 
изпълнение на всяка от дейностите 

участникът следва да 
предлагани от участника, 



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ЕВРОПА

 

Проект №20/07/2/0/00168 „

 

за извършване на дейностите
предлагани от участника, за
подготовка  и предоставяне на
 

В оферта на участника
избраният подход на изпълнение
участника, за извършване на дейностите
за изпълнение с информация
извършване на дейностите, 
услугите. Раздела е формално
дейностите по предоставяне
различна от изискуемата информация
подход за изпълнение на поръчката
представил информация за
строителен надзор през отделните
от нормативната уредба, и
следващия раздел, където следва
техники и процедури, предлагани
на всяка една от дейностите
изискуемата информация  е
дейности, съгласно изискванията
за изпълнението им. Систематично
се отнася до организация на
отговорните експерти за отделните
на изпълнение на дейностите
  

На база на горните констатации
Възложителя в т. 4.  от документацията
техническото предложение и
разработен, който и да е елемент
елементите е попълнен формално
спецификация, без да е отразена

 

С оглед на изложеното
отстраняване от участие в публичното
от ЗОП във връзка с т.25 от
предложение с предварително
съдържание на информация
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дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники
участника, за извършване на дейностите, предмет

предоставяне на услугите. 

участника  „Т7 консулт“ ЕООД не е представена
изпълнение с информация за начините/способите
на дейностите, предмет на поръчката. Липсват

информация за техники и процедури, предлагани
дейностите, предмет на поръчката за подготовка  

формално наименуван  Подход и методи за изпълнение
предоставяне на специализираните услуги по поръчката

изискуемата информация. Участникът не е представил
на поръчката, както и начините за изпълнение

информация за последователност на дейностите при
отделните етапи на изпълнение на строителен обект

и информация за организиране и участие
където следва да се съдържа информация за методите
предлагани от участника, за извършване на дейностите

дейностите и задачите по изпълнение на услугата
информация  е представена информация за предвидени

изискванията и обхвата на чл.168 от ЗУТ с посочени
Систематично така представената  информация,следва

организация на изпълнението с оглед по-конкретното
отделните задачи, но по същество не може да се

дейностите предмет на изпълнение.  

горните констатации за участника е налице едно
от документацията основания за недопускане

предложение и отстраняване на офертата от участие
е елемент от изброените задължителни по

попълнен формално и/или с преповтаряне общо
отразена спецификата на настоящия проект и об

изложеното Комисията предлага участник „Т7 консулт
участие в публичното състезание на основание чл

.25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие
предварително обявените условия и изисквания към
информация и разработени елементи в офертата. 
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водопроводна мрежа в с. 

методите (техники и процедури, 

предмет на поръчката) за 

представена информация за 
способите, предлагани от 
Липсват и посочени методи 

предлагани от участника, за 
подготовка  и предоставяне на 

изпълнение на всяка от 
поръчката, но съдържа 

представил избраният от него 
изпълнение на подхода, а е 

при осъществяване на 
строителен обект, произтичащи 

астие в съвещания. В 

за методите с посочени 

дейностите за изпълнение 
услугата, отново вместо 

предвидени за изпълнение 
посочени   отговорните лица 

информация следва да се приеме, че 
конкретното разпределение на 
може да се приеме за методи 

едно от посочените от 
недопускане до оценка на 
участие, а именно: не е 

задължителни по-горе или някои от 
общо на техническата 

проект и обществена поръчка. 

Т7 консулт“ ЕООД за 

основание чл.107, т.2, буква „а“ 

несъответствие на техническото 

изисквания към минималното 
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6. Относно офертата на участник
  

За представените документи
ЕООД комисията установи
изпълнение на поръчката. 
 Кратко описание: 

Представено е техническо
организация за изпълнение на
Участникът предлага: 

- Срок за изготвяне на окончателен
- Срок за съставяне на Технически
-  Срок  за внасяне на

комисия – 1 раб. ден. 
Концепцията на участника
Встъпителен анализ  с

дейности на база предоставената
основните дейности, с информация
идентифицирани основните/ключови
с информация за Начин за осъществяване
участници в процеса, с посочен
Ключови експерти и разпределение
ниво отделна задача. 

 На следващо място е представен
на работата на екипа от експерти
поръчката. На следващо място
следва Начини за докладване

На следващо място е раздел
информация за подход и методи
мерки за навременно изпълнение
информация за Нормативна
дейностите. 

   
Констатации, мотиви: 

От извършеният от комисията
„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
на участника  съответства 
изисквания относно минимално
изискванията залегнали в техническата
осигурява  качественото изпълнение
свързани с предоставяне на консултации

В офертата на участника
анализ, организация на работата
по предоставяне на специализираните
като съдържанието им не е
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офертата на участник      „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от „СЕТ
установи: участникът е представил техническо

техническо предложение по образец №3, линеен
изпълнение на поръчката. 

изготвяне на окончателен доклад – 1  календарен   ден;
съставяне на Технически паспорт-   1  календарен   ден;
внасяне на необходимите документи за назначаване

ден.  
участника включва:   

с информация за идентифицираните предвидени
предоставената информация, Последователност и взаимообвързаност

информация за предвидените за изпълнение
основните/ключови дейности. Организация на работата

за осъществяване на комуникация с Възложителя
посочен метод на комуникация и координация за
азпределение на отговорностите по изпълнението

място е представен раздел Мерки за вътрешен контрол
от експерти, с които да се гарантира качествено
място е раздел Необходими ресурси за изпълнението

докладване и контрол.  
място е раздел Механизми за осигуряване на качествено

методи за изпълнение. На следващо място е
изпълнение на задълженията по време на строителния

Нормативна уредба. Представен е план-график 

от комисията анализ на техническото предложение
ЕООД се констатира, че представената организация

съответства на поставените от Възложителя в т.4 
нимално изискуемите реквизити на офертата
в техническата спецификация като с предложението

качественото изпълнение на поръчката като се вземат
на консултации по   поръчката. 

участника са разработени всички изискуеми елементи
работата,    подход и методи за изпълнение на всяка

специализираните услуги по поръчката  и  план-график
не е формално и преповтарящо информацията
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водопроводна мрежа в с. 

ЕООД 

СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” 

техническо предложение за 

3, линеен график   и 

 
; 

назначаване на приемателна 

предвидени за изпълнение 
и взаимообвързаност на 
ение дейности, като са 

работата на ключовия екип 
Възложителя и останалите 

координация за отделните страни, 
изпълнението на дейностите на 

вътрешен контрол и организация 
качествено изпълнение на 
изпълнението на задачите, 

качествено изпълнение, 
място е раздел Предприети 
на строителния надзор и 

график за изпълнение на 

предложение на участник 
организация за изпълнение 

т.4 от документацията 
офертата, както и на 

предложението си участникът 
вземат предвид услугите, 

елементи:   встъпителен 
изпълнение на всяка от дейностите 

график на дейностите, 
информацията на техническата 
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спецификация на поръчката
участника за изпълнение на конкретната
техническата спецификация и
Представеният от участника
изисквания като отразява последователността
участника, свързани с организацията

  
Представената информация

посочените от Възложителя
същата покрива минималните
техническата оферта, съгласно
 
 

Комисията продължи 
до този етап участници, съгласно
 

I. Оценка на офертата на
Техническото предложение
оценка- 50 точки 

 

Офертата на участника се
методиката за оценка с оглед на
за изпълнение на поръчката по
Възложителя 5 на брой условия
П1, както следва: 

 

1. Участникът е показал взаимовръзката
представени първоначални данни
съществени за изпълнението на

Показани са всички предвидени
на техническата спецификац
взаимообвързаността между
ключовите за изпълнението дейности
отговорните лица, процеса на

 

2. Участникът е разработил концепция
отделните задачи по дейности
който показва постигането на

Участникът е описал избраният
организационните методи и необходи
Методите на изпълнение са
Изпълнението на задачите е с
средства, отговорни лица и
разпределение и планиране с
ресурси и правилно определена
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поръчката, а е представена разработката за цялостното
изпълнение на конкретната обществена поръчка съобразно
спецификация и нормативните изисквания регулиращи предмета

участника план-график отговаря на поставените
отразява последователността, времетраенето и ресурсната

организацията на изпълнение на дейностите избрана

информация в техническата оферта не съдържа
Възложителя основания за отстраняване на офертата

минималните изисквания и се допуска до
съгласно методиката за оценка в публичното

продължи своята работа с оценка на техническите оферт
съгласно одобрената методика за оценка  както

офертата на участник „СТРОЙНОРМ” ЕООД, 

предложение за изпълнение на поръчката, съгласно

участника се оценява с 50 точки при стриктно спазване
оглед на това, че техническото му предложение съдържа

поръчката по отношение на която са налице кумулативно
условия, водещи до максимална оценка на офертата

показал взаимовръзката между отделните предвидени
първоначални данни, както и основните обстоятелства, които
изпълнението на поръчката. 

всички предвидени за изпълнение на услугата дейности
спецификация, правилно са определени последователността
между отделните дейности и задачи, като са

изпълнението дейности 21 според участника, като са посочени
процеса на изпълнението им и съответно постигнатият

разработил концепция, в който методите и способите
дейности, са представени като последователност от

постигането на предложеното качество и времетраене за
описал избраният подход с информация  за стратегията

методи и необходимите ресурси за постигане на качествено
изпълнение са описани в етапност и взаимообвързаност

задачите е с конкретна информация за отделните процеси
лица и технически и софтуерни ресурси, като

планиране с правилна последователност, взаимообвързаност
определена стратегия за  постигане на качествено
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цялостното виждане на 
съобразно изискванията на 

регулиращи предмета на услугите. 
ените от Възложителя 

ресурсната обезпеченост на 
дейностите избрана от участника.  

не съдържа никое от 

офертата на участника, 

допуска до етап оценка на 

публичното състезание.  

оферти на допуснатите 
както следва: 

ЕООД, по показател П1) 

съгласно методиката за 

спазване на условията на 
предложение съдържа  концепция 

кумулативно посочените от 
на офертата по показател 

предвидени дейности и 

обстоятелства, които е посочил като 

дейности с оглед данните 
последователността и 

като са идентифицирани и 

са посочени и задачите, 
постигнатият резултат. 

способите за изпълнение на 
последователност от действия по начин, 

времетраене за изпълнението им. 

стратегията му, както и 

чествено изпълнение. 
аимообвързаност на изпълнението. 
отделните процеси на изпълнение, 
ресурси като е видно добро 

мообвързаност, достатъчни 

на качествено, срочно и 
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законосъобразно изпълнение
 

3. Посочен е процеса на комуникация
заинтересованите лица в рамките
изпълнение е представен подро
зависимост между експертите
представители на Възложителя
проектиране, външни институции
 

4. За експертите, ангажирани
управление между членовете
опита им и заетостта им в съответствие
представена структура на комуник
управление на комуникацията
информация за конкретното
неговата компетентност при
отделна задача с посочена времева
  

5. Вътрешна организация като
осигуряват вътрешния контрол
който да гарантира качественото

Представена е вътрешната
организация и мерки за постигане
повече от 20 вида контрол,  

законосъобразно, качествено
предмета на изпълнение на
подпомагане на Възложителя
изпълнение на мерките и вътрешната
вътрешен контрол предполагат
услугата. 
  

II. Оценка на офертата
П1) Техническото 

методиката за оценка
 

Офертата на участника
методиката за оценка  с оглед
за изпълнение на поръчката по
Възложителя 5 на брой условия
П1, както следва: 

 

1. Участникът е показал взаимовръзката
представени първоначални данни
съществени за изпълнението на
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изпълнение на услугите.  

на комуникация и зависимост между експертите
рамките на изпълнението на поръчката. В дадената

представен подробно механизма на комуникация и йерархичната
експертите в комуникацията им с всички заинтересовани

Възложителя, изпълнител на СМР, изпълнител на
ституции с писание на информационния поток

ангажирани в изпълнението са показани линии 

членовете на екипа и разпределение на задачите съобразно
в съответствие с  поръчката и времетраенето

на комуникация между експертите, както и йерар
комуникацията и разпределени на задачите и отговорностите
конкретното разпределение на задълженията на всеки

при изпълнение на дейностите предмет на
посочена времева ангажираност и отговорност на всеки

организация като последователност от конкретни мерки
контрол на участника по отношение на изпълнението

качественото и навременно изпълнение на поръчката
вътрешната организация на участника по отношение

постигане на качествено и навременно изпълнение
контрол,  върху изпълнението на проекта/обекта с
качествено и срочно изпълнение, като всички мерки

изпълнение на поръчката и способстват за качественото
Възложителя с цел законосъобразно изпълнение на проекта

и вътрешната организация на участника с предложената
предполагат гаранция за качество и срочност при

офертата на участник ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 2018“, 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката
оценка- 50 точки 

участника се оценява с 50 точки при стриктно спазване
оглед на това, че техническото му предложение съдържа

поръчката по отношение на която са налице кумулативно
условия, водещи до максимална оценка на офертата

показал взаимовръзката между отделните предвидени
първоначални данни, както и основните обстоятелства, които
изпълнението на поръчката. 
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ТВЪРДИЦА 2018“, по показател 
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Показани са всички предвидени
на техническата спецификац
взаимообвързаността между
ключовите за изпълнението
определил и резултатите от изпълнението
лица, процеса на изпълнението
 

2. Участникът е разработил концепция
отделните задачи по дейности
който показва постигането на

Участникът е описал избраният
организационните способи 

изпълнение. Методите на изпълнение
изпълнението, като са разработени
на изпълнението, като контролно
несъответствие на строителните
и контрол при подмяната и корекцията
на задачите е с конкретна информация
определен и необходими средства
е видно добро разпределение
взаимообвързаност, достатъчни
качествено, срочно и законосъобразно

  

3. Посочен е процеса на комуникация
заинтересованите лица в рамките
В дадената организация на изпълнение
иерархичната връзка и зависимост
заинтересовани лица: представители
авторски надзор и проектиране
Разработени са методики за комуникация
 

4. За експертите, ангажирани
управление между членовете
опита им и заетостта им в съответствие

В концепцията е представена
йерархична структура по управление
отговорностите. Дадена е информация
всеки експерт с оглед неговата
поръчката на ниво отделна задача
експерт. 

  

5. Вътрешна организация като
осигуряват вътрешния контрол
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всички предвидени за изпълнение на услугата дейности
спецификация, правилно са определени последователността
между отделните дейности и задачи, като са

изпълнението дейности  като участникът ги е разгледал
резултатите от изпълнението им, като са посочени и задачите

изпълнението им и съответно постигнатите цели. 

разработил концепция, в който методите и способите
дейности, са представени като последователност о

постигането на предложеното качество и времетраене за
описал избраният подход с информация  за стратегията
способи и необходимите ресурси за постигане

на изпълнение са описани в етапност и взаимообвързаност
разработени и различни методики за постигане на
онтролно методическа карта, метод за работа при

строителните материали и изделия с техническите изисквания
подмяната и корекцията им, стратегия за контрол на СМР
конкретна информация за отделните процеси на изпълнение

средства, отговорни лица и технически и софтуерни
разпределение и планиране с правилна 
достатъчни ресурси и правилно определена стратегия
законосъобразно изпълнение на услугите. 

на комуникация и зависимост между експертите
рамките на изпълнението на поръчката. 
на изпълнение е представен подробно механизма
зависимост между експертите в комуникацията

представители на Възложителя, изпълнител на СМР
проектиране, външни институции с писание на информацио

методики за комуникация и координация. 

ангажирани в изпълнението са показани линии 

членовете на екипа и разпределение на задачите съобразно
в съответствие с  поръчката и времетраенето й
представена структура на комуникация между
по управление на комуникацията и разпределени
е информация за конкретното разпределение на

неговата компетентност при изпълнение на дейностите
отделна задача с посочена времева ангажираност и отговорност

организация като последователност от конкретни мерки
контрол на участника по отношение на изпълнението
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който да гарантира качественото
Представена е вътрешната

организация и мерки за постигане
предвидените мерки за контрол
организация по изпълнение на
постигане на законосъобразно
относими към предмета на
изпълнение и подпомагане на

Механизма за изпълнение
предложената система за вътрешен
реакция при затруднения предполагат
услугата. 

 
III. Оценка на офертата

П1) Техническото 

методиката за оценка
 

Офертата на участника
методиката за оценка  с оглед
за изпълнение на поръчката по
Възложителя 3 на брой условия
следва: 

 

1. Участникът е показал взаимовръзката
представени първоначални данни
съществени за изпълнението на

Показани са всички предвидени
на техническата спецификация
взаимообвързаността между
основните за изпълнението дейности
отговорните лица, процеса на
  

2. Посочен е процеса на комуникация
заинтересованите лица в рамките

В дадената организация
комуникация   и зависимост
заинтересовани лица: представители
авторски надзор и проектиране
поток. 
  

3. Вътрешна организация като
осигуряват вътрешния контрол
който да гарантира качественото

Представена е вътрешната
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качественото и навременно изпълнение на поръчката
вътрешната организация на участника по отношение

постигане на качествено и навременно изпълнение
контрол вътрешен и контрол върху изпълнението
ие на СМР на обекта,  върху изпълнението на проекта

законосъобразно, качествено и срочно изпълнение, като
предмета на изпълнение на поръчката и способстват

подпомагане на Възложителя с цел законосъобразно изпълнение
изпълнение на мерките и вътрешната организация
за вътрешен контрол и докладване на Възложителя

днения предполагат гаранция за качество и срочност

офертата на участник  „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката

оценка- 40 точки 

участника се оценява с 40 точки при стриктно спазване
оглед на това, че техническото му предложение съдържа

поръчката по отношение на която са налице кумулативно
условия, водещи до оценка на офертата по 

показал взаимовръзката между отделните предвидени
първоначални данни, както и основните обстоятелства, които
изпълнението на поръчката. 

всички предвидени за изпълнение на услугата дейности
спецификация, правилно са определени последователността
между отделните дейности и задачи, като са

изпълнението дейности  според участника, като са посочени
процеса на изпълнението им и съответно постигнатият

на комуникация и зависимост между експертите
рамките на изпълнението на поръчката. 

организация на изпълнение е представен подробно
зависимост между експертите в комуникацията
представители на Възложителя, изпълнител на СМР

проектиране,   външни институции с описание на

организация като последователност от конкретни мерки
контрол на участника по отношение на изпълнението

качественото и навременно изпълнение на поръчката
вътрешната организация на участника по отношение
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СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

водопроводна мрежа в с. 

поръчката. 
отношение на прилаганите 
изпълнение. Описани са 
изпълнението на СМР и 

изпълнението на проекта/обекта с цел 
изпълнение като всички мерки са 

способстват за качественото 
изпълнение на проекта.  

организация на участника с 
Възложителя, както и мерки за 
срочност при изпълнение на 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, по показател 

поръчката, съгласно 

спазване на условията на 
предложение съдържа  концепция 

кумулативно посочените от 
 показател П1, както 

предвидени дейности и 

обстоятелства, които е посочил като 

дейности с оглед данните 
последователността и 

като са идентифицирани и 

са посочени и задачите, 
постигнатият резултат. 

експертите на изпълнителя и 

подробно механизма на 
комуникацията  им  с всички 

изпълнител на СМР, изпълнител на 
описание на информационния 

мерки и техники, които 
изпълнението на поръчката, 
поръчката. 
отношение на прилаганите 



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ЕВРОПА

 

Проект №20/07/2/0/00168 „

 

организация и мерки за постигане
мерките за контрол, вътрешен
цел постигане на законосъобразно
относими към предмета на
изпълнение и подпомагане на

Механизма за изпълнение
предложената система за вътрешен
при изпълнение на услугата. 
 

Работата на комисията
Комисията закри заседанието
Пликове с надпис „Предлагани
заседателна  зала на  Община
съобщение за датата, часа и мястото
профила на купувача, съгласно
 

  

 

 

  КОМИСИЯ: 

 

Председател: Стелян Светиев
     

       

 

 

Членове:       

 

Анна Князова - ......................................................
     
    заличен

 

 

 

 

Антоанета Василева –
     

    заличен

   
 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

20/07/2/0/00168 „Реконструкция на вътрешната водопроводна
Сборище, община Твърдица" 

постигане на качествено и навременно изпълнение
вътрешен контрол и контрол  върху изпълнението

законосъобразно, качествено и срочно изпълнение, като
предмета на изпълнение на поръчката и способстват

подпомагане на Възложителя с цел законосъобразно изпълнение
изпълнение на мерките и вътрешната организация

вътрешен контрол предполагат гаранция за качество
услугата.  

исията приключи в 12.00 часа на 03.12.2018 
заседанието, като определи участниците да бъдат поканени

Предлагани ценови параметри”  на 07.12.2018
Община Твърдица. Също така Председателят на комисията
часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да
съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП. 

Стелян Светиев   - .......................................................
    (п)  

            заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

......................................................; 

  (п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

– ..............................................................; 

  (п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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водопроводна мрежа в с. 

изпълнение. Описани са  
изпълнението на проекта/обекта с 
изпълнение, като всички мерки са 

способстват за качественото 
изпълнение на проекта.  

организация на участника с 
гаранция за качество и срочност 

 г. Председателят на 
бъдат поканени за отваряне на 

.2018 г. в 11:00 часа в 
Председателят на комисията определи, 

оферти да бъде публикувано в 

............................. 

ЗЗЛД 


