РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 2
по чл. 54, ал. 7 ППЗОП
за подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура – публично
състезание, с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни
работи по проект: „Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град
Царево”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00079-2017-0006,
открита с Решение № 005 от 01.09.2017 г. на Кмета на Община Царево
Днес, 30.10.2017 г., в 08:30 часа, в град Царево, започна работа Комисия, назначена
със Заповед № РД-01-549/02.10.2017 г. на Кмета на Община Царево, в състав:
Председател: Николай Христов – зам.-кмет на Община Царево
и Членове:
1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
3. Ценка Цветанова - Янкова – мл. експерт ландшафтна архитектура;
4. Ивона Иванова Тодорова – външен експерт, включен в списъка по чл.
229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № BE-1263;
5. Албена Пенкова Илиева - външен експерт, включен в списъка по чл.
229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № 102;
6. Стефан Константинов Карчев - външен експерт, включен в списъка
по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № 101;
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със задача да извърши проверка за наличието и редовността на допълнителните
документи, изискани и представени от участниците за съответствието им с критериите за
подбор във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител
за осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване и
озеленяване на централна градска част на град Царево”, с уникален номер в Регистъра на
обществените поръчки 00079-2017-0006, открита с Решение № 005 от 01.09.2017 г. на
Кмета на Община Царево.
Съгласно изискванията на чл. 53, ал. 9 от ППЗОП, Протокол № 1 от работата на
Комисията е публикуван на профила на купувача на Община Царево на 20.10.2017 г., като
същият е изпратен до всички участници на посочените от тях факсове, а на участникът,
който не е посочил факс, Протоколът е изпратен по куриер.
В срока, определен от Комисията, в зависимост от датата на получаване на
Протокола, в деловодството на Община Царево са представени допълнителни докумети за
подбор от:
№
1.
2.
3.
4.

УЧАСТНИК
„ПЕНЕКА” ДЗЗД
„ПАНОВ” ЕООД
ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”
„ЩРАБАГ” ЕАД

Вх. номер
53-01-1572/1/
53-01-1574/1/
53-01-1573/2/
53-01-1576/1/

Дата
25.10.2017 г.
26.10.2017 г.
27.10.2017 г.
27.10.2017 г.

Час
13:36
15:11
10:51
11:16

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, членовете на Комисията пристъпиха към
проверка на допълнително представените документи от участниците, както следва:
I. Комисията извърши проверка по отношение на „ПЕНЕКА” ДЗЗД на
допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което
констатира следното:
В Протокол № 1 Комисията е констатирала следните несъответствия в офертата на
участника:
1. В ЕЕДОП на участника „ПЕНЕКА” ДЗЗД:
1.1. В част III, раздел „Г”: „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка, участникът е попълнил информация в графа: „В случай че се прилага
някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?” като е посочил отговор
„Не”. Същевременно в предходния параграф е декларирал, че за него не са налице
специфичните национални основания за изключване. Отговор на въпроса дали
икономическият оператор е предприел мерки за реабилитиране по своя инициатива, се
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попълва, само когато за него се прилагат и са налице специфични национални основания
за изключване. В случай че участникът е декларирал, че не са налице такива основания, то
той не следва да попълва графата, касаеща предприетите мерки за реабилитиране.
1.2. В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
1.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът не е посочил конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката.
1.4. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6 участникът е посочил информация относно екипа от експерти, с които
доказва изискването на Възложителя към участниците в процедурата да разполагат с
персонал и/или ръководен състав, необходим за изпълнението предмета на поръчката.
Участникът не е предоставил информация за наличието на правоотношения между него
(или членовете в Дружеството) и посочените експерти, както и вида на правоотношенията,
ако такива съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения с всеки един от
експертите, участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на
третите лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
1.5. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6 участникът е посочил, че за експерт „Контрол по качеството” предлага
Росица Карамфилова Неделчева. Участникът е посочил, че експертът разполага със
следните удостоверения: Удостоверение № 6913/19.11.2008 г. за вътрешен одитор и
Мениджър на Система за управление на качеството ISO 9001, изд. от Алфа Куолити ООД;
Удостоверение от 03.11.2011 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, изд. от TBS Consulting;
Удостоверение № 020/31.07.2015 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД; Удостоверение № 109/22.07.2016 г. за
осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите
изисквания за безопасност, изд. от Център за професионално обучение Александър ЕООД.
Участникът не е предоставил никаква информация относно валидността на изброените
удостоверения, както и доказателства за валидността им към момента на подаване на
офертата.
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2.

В ЕЕДОП на „ВОДСТРОЙ 98” АД:

2.1. В част III, раздел „Г”: „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка, Дружеството е попълнило информация в графа: „В случай че се прилага
някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?” като е посочил отговор
„Не”. Същевременно в предходния параграф е декларирал, че за него не са налице
специфичните национални основания за изключване. Отговор на въпроса дали
икономическият оператор е предприел мерки за реабилитиране по своя инициатива, се
попълва, само когато за него се прилагат и са налице специфични национални основания
за изключване. В случай че Дружеството е декларирало, че не са налице такива основания,
то не следва да попълва графата, касаеща предприетите мерки за реабилитиране.
2.2. В част IV: „Критерии за подбор”, Дружеството е попълнило Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
2.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 Дружеството не е посочило конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката.
2.4. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6 Дружеството е посочило информация относно екипа от експерти, с
които доказва изискването на Възложителя към участниците в процедурата да разполагат с
персонал и/или ръководен състав, необходим за изпълнението предмета на поръчката.
Дружеството обаче не е предоставило информация за наличието на правоотношения
между него и посочените експерти, както и видът на правоотношенията, ако такива
съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения с всеки един от експертите,
Дружеството не е предоставило доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите
лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
2.5. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6 Дружеството е посочило, че за експерт „Контрол по качеството”
предлага Росица Карамфилова Неделчева. Дружеството е посочило, че експертът
разполага със следните удостоверения: Удостоверение № 6913/19.11.2008 г. за вътрешен
одитор и Мениджър на Система за управление на качеството ISO 9001, изд. от Алфа
Куолити ООД; Удостоверение от 03.11.2011 г. за осъществяване на контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществуващите изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, изд. от TBS
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Consulting; Удостоверение № 020/31.07.2015 г. за осъществяване на контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД; Удостоверение № 109/22.07.2016 г. за
осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите
изисквания за безопасност, изд. от Център за професионално обучение Александър ЕООД.
Дружеството не е предоставило никаква информация относно валидността на изброените
удостоверения, както и доказателства за валидността им към момента на подаване на
офертата.
3.

В ЕЕДОП на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД:

3.1. В част IV: „Критерии за подбор”, Дружеството е попълнило Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
3.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 Дружеството не е посочило конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката.
3.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6 Дружеството е посочило информация относно екипа от експерти, с
които доказва изискването на Възложителя към участниците в процедурата да разполагат с
персонал и/или ръководен състав, необходим за изпълнението предмета на поръчката.
Дружеството обаче не е предоставило информация за наличието на правоотношения
между него и посочените експерти, както и вида на правоотношенията, ако такива
съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения с всеки един от експертите,
Дружеството не е предоставило доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите
лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП от страна на участника са
представени: придружително писмо, нов ЕЕДОП на „ПЕНЕКА” ДЗЗД, нов ЕЕДОП на
„ВОДСТРОЙ 98” АД, удостоверение № 109/22.07.2016 г., издадено на Росица
Карамфилова Неделчева за завършен курс: „Осъществяване котрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания за безопасност”, удостоверение № 020/31.07.2015
г., издадено на Росица Карамфилова Неделчева за завършен курс: „Осъществяване котрол
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”,
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удостоверение, издадено на 03.11.2011 г. на Росица Карамфилова Неделчева за завършено
обучение” „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнението на строителството
и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗБУТ, удостоверение № 6913/19.11.2008 г., издадено на
Росица Карамфилова Неделчева за преминато практическо обучени и успешна проверка на
знания по Модул 2 „Изисквания и насоки за Системи за управление на качество БДС EN
ISO 9001:2001, ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 9004:2002”, Модул 3 „БДС EN ISO
19011:2004 – Указания за одит на системи за управление на качеството и управление на
околната среда” и Модул 4 „Организационни и човешки аспекти на стандартизираните
системи за управление”, нов ЕЕДОП на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, ЕЕДОП на Соника
Любомирова Дертлийска, декларация за разположение на експерт от Соника Любомирова
Дертлийска.
При разглеждане на допълнително представените от участника документи,
Комисията установи следното:
а) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ПЕНЕКА” ДЗЗД, в който:
1.1. в част III, раздел „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка, участникът не е попълнил информация в графа „В случай че се прилага
някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?”, тъй като за него не са
налице специфични национални основания за изключване;
1.2. в част IV „Критерии за подбор”, участникът не е попълнил Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
1.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 2 участникът е посочил конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката;
1.4. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 участникът е посочил информация относно екипа от експерти, които
ще използва за изпълнение предмета на процедурата, като за всеки от експертите е
посочил вида на правоотношението, въз основа на което ползва услугите на съответния
експерт. За техническия ръководител – Димитър Асенов Трендафилов, инженера по част
„ВиК” – Михаил Ангелов Новков, инженера по част „Електро” – Тодор Ананиев Николов,
строителния инженер – Осман Реджебов Османов, координатора по безопасност и здраве в
строителството – Милчо Любенов Стоилов, експерта „Контрол на качеството” – Росица
Карамфилова Неделчева, е посочено, че са на трудови договори във „ВОДСТРОЙ 98” АД,
инженерът по част „Пътна” – Ивелин Константинов Събев е на трудов договор в
6

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, а архитектът по част „Ландшафт – озеленяване” – Соника
Любомирова Дертлийска, е наета на граждански договор в „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД.
За Соника Любомирова Дертлийска са представени ЕЕДОП и декларация за разположение
на експерт;
1.5. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности, в т. 6 участникът е посочил, че за експерт „Контрол по качеството” предлага
Росица Карамфилова Неделчева, която разполага със следните удостоверения:
Удостоверение № 6913/19.11.2008 г. за вътрешен одитор и Мениджър на Система за
управление на качеството ISO 9001, изд. от „Алфа Куолити” ООД; Удостоверение от
03.11.2011 г. за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със
съществуващите изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, изд. от TBS Consulting;
Удостоверение № 020/31.07.2015 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД и със срок на валидност една година;
Удостоверение № 109/22.07.2016 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД, със срок на валидност две години.
Участникът е представил и копия на цитираните удостоверения.
б) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ВОДСТРОЙ 98” АД, в който:
2.1. в част III, раздел „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка”, Дружеството не е попълнило информация в графа „В случай че се
прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият
оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?”, тъй като за него
не са налице специфични национални основания за изключване;
2.2. в част IV „Критерии за подбор”, Дружеството не е попълнило Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
2.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 2 Дружеството е посочило конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката;
2.4. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 Дружеството е посочило информация относно екипа от експерти,
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които ще използва за изпълнение предмета на процедурата, като за всеки от експертите е
посочил вида на правоотношението, въз основа на което ползва услугите на съответния
експерт. За техническия ръководител – Димитър Асенов Трендафилов, инженера по част
„ВиК” – Михаил Ангелов Новков, инженера по част „Електро” – Тодор Ананиев Николов,
строителния инженер – Осман Реджебов Османов, координатора по безопасност и здраве в
строителството – Милчо Любенов Стоилов, експерта „Контрол на качеството” – Росица
Карамфилова Неделчева е посочено, че са на трудови договори във „ВОДСТРОЙ 98” АД;
2.5. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 Дружеството е посочило, че за експерт „Контрол по качеството”
предлага Росица Карамфилова Неделчева, която разполага със следните удостоверения:
Удостоверение № 6913/19.11.2008 г. за вътрешен одитор и Мениджър на Система за
управление на качеството ISO 9001, изд. от „Алфа Куолити” ООД; Удостоверение от
03.11.2011 г. за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със
съществуващите изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, изд. от TBS Consulting;
Удостоверение № 020/31.07.2015 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД и със срок на валидност една година;
Удостоверение № 109/22.07.2016 г. за осъществяване на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществуващите изисквания за безопасност, изд. от Център за
професионално обучение Александър ЕООД, със срок на валидност две години.
Дружеството е представило и копия на цитираните удостоверения.
в) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, в
който:
3.1. в част IV „Критерии за подбор”, Дружеството не е попълнило Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
3.2. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 2 Дружеството е посочило конкретни лица, които ще използва при
изпълнение на предмета на поръчката;
3.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 Дружеството е посочило информация относно екипа от експерти,
които ще използва за изпълнение предмета на процедурата, като за всеки от експертите е
посочил вида на правоотношението, въз основа на което ползва услугите на съответния
експерт. За инженера по част „Пътна” – Ивелин Константинов Събев е посочено, че е на
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трудов договор в „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, а за архитекта по част „Ландшафт –
озеленяване” – Соника Любомирова Дертлийска, е посочено, че е наета на граждански
договор в „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД. За Соника Любомирова Дертлийска са
представени ЕЕДОП и декларация за разположение на експерт.
На основание чл. 54, ал. 12 ЗОП Комисията провери съответствието на документите
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя и констатира, че същите надлежно и в пълнота
удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. „ПЕНЕКА” ДЗЗД е представило,
попълнило и оформило всички изискуеми документи, съгласно посочените в
документацията за участие изисквания. Участникът е представил, попълнил и оформил
всички изискуеми документи от документацията за участие. Участникът орговаря на
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Въз основа на гореизложеното, Комисията установи съответсвие на участника с
изискванията за подбор.
Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за
подбор, на основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, Комисията допуска участника „ПЕНЕКА”
ДЗЗД до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката”, подадено от него
по настоящата процедура.
II. Комисията извърши проверка по отношение на „ПАНОВ” ЕООД на
допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което
констатира следното:
В Протокол № 1 Комисията е констатирала следните несъответствия в офертата на
участника:
1.

В ЕЕДОП на участника „ПАНОВ” ЕООД:

1.1. В част II „Информация за икономическия оператор”, раздел „Б”
„Информация за представителите на икономическия оператор”, участникът е декларирал,
че представляващ е Ангел Панайотов Панов, дата на раждане: 27.12.2017 г.,
месторождение: гр. Варна. Допусната е грешка при изписване на датата на раждане,
обективно няма как да е 27.12.2017 г.
1.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) Дружеството е декларирало изпълнението на строителни работи на
обект: „Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и
детски площадки в населени места на територията на Община Аврен” по проект
„Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен
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с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района”. На основание чл.
54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и
констатира, че горецитираните строителни работи са изпълнени от „БАЛКАНСКИ” ООД.
От обществено достъпната информация не става ясно участието на „ПАНОВ” ЕООД в
изпълнението на строителството. Във връзка с това и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
трябва да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
1.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 не е попълнена информацията за техническите лица или органи, които
ще използва при извършването на строителството.
1.4. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 6) участникът е декларирал информация за образователната и
професионална квалификация на техническите лица, които ще използва за извършване на
строителните работи, предмет на настоящата процедура. За всеки от експертите не е
посочено наличие на каквито и да било правоотношения с участника – трудово,
гражданско или друго. От така изложената информация Комисията не може да установи
наличието на правоотношения между него и посочените експерти, както и видът на
правоотношенията, ако такива съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения
с всеки един от експертите, участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с
ресурсите на третите лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
1.5. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) участникът е посочил, че на негово разположение ще бъдат
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва: багер – 3 броя; самосвал
– 2 броя; челен товарач – 2 броя; вибрационен валяк – 1 брой; асфалтополагаща машина –
1 брой; автогрудронатор – 1 брой; пневматичен валяк – 1 брой; двубандажен валяк – 1
брой; фреза за асфалтобетон – 1 брой; ръчна трамбовка – 3 броя; машина за челна заварка
– 1 брой; машина за елдифузна заварка – 1 брой. Дружеството не е посочило каквато и да
било информация за техниката, която ще използва: марка, модел, регистрационен номер.
1.6. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „Г” „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” в графа „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че разполага
със Сертификат № 29394/13/S, валиден до 25.05.2020 г., издаден от RINA Services S.p.A., с
обхват, подробно описан в ЕЕДОП на участника, както и със Сертификат № EMS-5090/S,
валиден до 25.05.2020 г., издаден от RINA Services S.p.A. с обхват, описан подробно в
ЕЕДОП на участника. От така представената информация, Комисията не може да установи
дали участникът е сертифициран в областта на строителството по стандарт EN ISO
9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентен, както и по стандарт EN
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ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен.
Участникът е посочил сертификатите, които притежава, но не е посочил по кои стандарти
за управление на качеството и за управление на околната среда е сертифициран.
2.

В ЕЕДОП на „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД:

2.1. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) Дружеството е посочило, че предоставя за изпълнението на поръчката
следните свои собствени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както
следва: багер – 3 броя; самосвал – 2 броя; челен товарач – 2 броя; вибрационен валяк – 1
брой; пневматичен валяк – 1 брой; двубандажен валяк – 1 брой. Дружеството не е
посочило каквато и да било информация за техниката, която ще използва: марка, модел,
регистрационен номер.
3. Участникът е представил Договор от 01.09.2017 г., сключен между „Алди
комерс груп” ЕООД, в качеството на наемодател, и „Панов” ЕООД, в качеството на
наемател. Наетата техника не е описана в Договора. Към офертата е предоставено и
Приложение към договор за отдаване под наем на строителна механизация, в което е
описана техника, отново без технически спецификации на същата, но е посочено, че
Приложението е към Договор за отдаване под наем на строителна механизация от
18.01.2017 г. Няма съответствие между датата на Договора и датата на Приложението,
поради което Комисията не може да установи дали с предоставения договор е отдадена
под наем техниката, описана в предоставеното Приложение.
4. В ЕЕДОП на „Девня трейд” ООД:
4.1. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) Дружеството е посочило, че предоставя за изпълнението на поръчката
следните свои собствени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както
следва: асфалтополагаща машина – 1 брой; автогудронатор – 1 брой. Дружеството не е
посочило каквато и да било информация за техниката, която ще използва: марка, модел,
регистрационен номер.
В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от страна на участника са
представени придружително писмо, нов ЕЕДОП на „ПАНОВ” ЕООД, нов ЕЕДОП на
„АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, Анекс към договор за отдаване под наем на строителна
механизация от 01.09.2017 г., нов ЕЕДОП на „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, Договор за
изпълнение на строителни и монтажни работи от 04.08.2014 г., Протокол обр. 19 за
установяване на завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни
работи към месец III 2015 г. от 13.3.2015 г., Референция от „БАЛКАНСКИ” ООД за
„ПАНОВ” ЕООД, Сертификат № 29394/13/S, Сертификат № EMS-5090/S. При
разглеждане на допълнително представените от участника документи, Комисията установи
следното:
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а) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ПАНОВ” ЕООД, в който:
1.1. в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел „Б” „Информация
за представителите на икономическия оператор, е коригирана датата на раждане на
представляващия участника Ангел Панайотов Панов, а именно: 27.12.1970 г.;
1.2. в част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) Дружеството е декларирало изпълнението на строителни работи на
обект: „Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и
детски площадки в населени места на територията на Община Аврен” по проект
„Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен
с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района”. С допълнителното
изпратените документи участникът е представил Договор за изпълнение на строителни и
монтажни работи от 04.08.2014 г., сключен между „БАЛКАНСКИ” ООД и „ПАНОВ”
ЕООД, по силата на който „БАЛКАНСКИ” ООД възлага, а „ПАНОВ” ЕООД приема да
изпълни строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация и изграждане на паркове,
зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на
община Аврен” по проект „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на
територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот
в района” и сключен Договор № 241 от 17.10.2013 г. между Община Аврен, ИАРА и МИРГ
„БЧС – Бяла – Долни Чифлик – Аврен” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.
Представен е и Протокол обр. 19 за установяване на завършването и заплащането на
натурални видове строителни и монтажни работи към месец III 2015 г., подписан на
13.03.2015 г. между „БАЛКАНСКИ” ООД и „ПАНОВ” ЕООД, от който са видни
извършените от изпълнителя работи. Представена е и референция, издадена на 15.03.2015
г. от „БАЛКАНСКИ” ООД на „ПАНОВ” ЕООД.
Предвид гореописаното и като се вземе под внимание фактът, че Възложителят по
настоящата процедура е поставил изискване да е изпълнено строителство с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 5 години, считано от крайната
дата за подаване на офертата, без да е поставил изискване към възложителя на това
строителство или неговото финансиране, Комисията счита, че участникът с така
представените документи доказва наличието на изискването за опит по настоящата
обществена поръчка;
1.3. в част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 е попълнена информацията за техническите лица или органи, които ще
използва участникът при извършването на строителството;
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1.4. в част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности, в т. 6 участникът е декларирал информация за образователната и
професионална квалификация на техническите лица, които ще използва за извършване на
строителните работи, предмет на настоящата процедура, като за всеки от експертите е
посочил, че към настоящия момент са на трудов договор в „ПАНОВ” ЕООД;
1.5. в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) участникът е описал инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, които ще използва за изпълнение на поръчката, като е посочил марки, модели
и регистрационни номера за различните машини и техника;
1.6. в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „Г” „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление”, в графа „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че разполага
със Сертификат ISO 9001:2015 № 29394/13/S, валиден до 25.05.2020 г., издаден от RINA
Services S.p.A., както и със Сертификат ISO 14001:2015 № EMS-5090/S, валиден до
25.05.2020 г., издаден от RINA Services S.p.A. Освен това участникът е представил и копия
на двата сертификата.
б) участникът е представил нов ЕЕДОП на „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, в
който:
2.1. в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) Дружеството е описало, че предоставя за изпълнението на поръчката
свои собствени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които са подробно
описани като марки, модели и регистрационни номера;
в) участникът е представил Анекс към Договор за отдаване под наем на строителна
механизация от 01.09.2017 г., сключен между „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД и „ПАНОВ”
ЕООД, в който е описана отдаваната под наем техника. Същата съвпада с техниката,
посочена в ЕЕДОП на „ПАНОВ” ЕООД и ЕЕДОП на „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД;
г) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, в който:
4.1. в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) Дружеството е описало, че предоставя за изпълнението на поръчката
свои собствени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които са подробно
описани като марки, модели и регистрационни номера.
На основание чл. 54, ал. 12 ЗОП Комисията провери съответствието на документите
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите
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за подбор, поставени от Възложителя и констатира, че същите надлежно и в пълнота
удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. „ПАНОВ” ЕООД е представило,
попълнило и оформило всички изискуеми документи, съгласно посочените в
документацията за участие изисквания. Участникът е представил, попълнил и оформил
всички изискуеми документи от документацията за участие. Участникът отговаря на
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Въз основа на гореизложеното, Комисията установи съответствие на участника с
изискванията за подбор.
Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за
подбор, на основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, Комисията допуска участника „ПАНОВ” ЕООД
до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката”, подадено от него по
настоящата процедура.
III.Комисията извърши проверка по отношение на ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ” на
допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което
констатира следното:
В Протокол № 1 Комисията е констатирала следните несъответствия в офертата на
участника:
1. В ЕЕДОП на участника ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”:
1.1. В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
1.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) участникът е декларирал изпълнението на строителни работи на
обект: „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта между площад
„Н.Й.Вапцаров” и площад „Възраждане””. На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП,
Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че
горецитираните строителни работи са изпълнени от ДЗЗД „ПИРИН-БАНСКО 2015”. От
обществено достъпната информация не става ясно участието на „СТИЛСТРОЙ – М” ООД
в изпълнението на строителството. Във връзка с това и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
трябва да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
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1.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) участникът е декларирал информация за техническите лица, които ще
използва за извършване на строителните работи, предмет на настоящата процедура. За
експертите инж. Стоян Петров Стоянов, инж. Атанас Кирилов Давчев, инж. Тодор Бойнов
Дойчев и инж. Цецка Кирилова Арнаудова е записано, че са наети от водещия съдружник
„ЕВРОНЕТ” ЕООД. За експертите инж. Стефан Аспарухов Стоев и ланд. арх.Васил
Димитров Найденов е записано, че са наети от съдружника „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, а за
инж. Иван Руменов Максимов не е записано наличие на каквито и да било
правоотношения с участника или някой от съдружниците в ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”. От така
изложената информация Комисията не може да установи наличието на правоотношения
между него (или членовете в Дружеството) и посочените експерти, както и видът на
правоотношенията, ако такива съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения
с всеки един от експертите, участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с
ресурсите на третите лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
1.4. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) участникът е посочил, че може да използва капацитета на технически
лица, като е включил всички членове на екипа с информация за образователната и
професионалната им квалификация. Информацията за образователната и професионалната
квалификация трябва да се представи в т. 6 от раздела.
1.5. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) участникът е посочил, че на негово разположение ще бъдат
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва: багер – 5 броя; самосвал
– 4 броя; челен товарач – 2 броя; вибрационен валяк – 2 броя; асфалтополагаща машина –
2 броя; автогрудронатор – 2 броя; пневматичен валяк – 2 броя; двубандажен валяк – 2
броя; фреза за асфалтобетон – 2 броя; ръчна трамбовка – 3 броя; машина за челна заварка –
2 броя; машина за елдифузна заварка – 1 брой. Участникът не е посочил каквато и да било
информация за техниката, която ще използва: марка, модел, регистрационен номер. Освен
това участникът не е посочил дали изброената от него техника е собствена или наета или
се ползва от него на друго основание.
2. В ЕЕДОП на „ЕВРОНЕТ” ЕООД:
2.1. В част IV: „Критерии за подбор”, Дружеството е попълнило Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
2.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) Дружеството е декларирало информация за техническите лица, които
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ще използва за извършване на строителните работи, предмет на настоящата процедура, а
именно: инж. Стоян Петров Стоянов, инж. Атанас Кирилов Давчев, инж. Тодор Бойнов
Дойчев, инж. Цецка Кирилова Арнаудова. От така изложената информация Комисията не
може да установи наличието на правоотношения между Дружеството и посочените
експерти, както и вида на правоотношенията, ако такива съществуват. В случай че липсват
трудови правоотношения с всеки един от експертите, Дружеството не е предоставило
доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите лица (експертите), както и
документи за поетите от тях задължения.
2.3. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) Дружеството е посочило, че може да използва капацитета на
технически лица, като е включило всички членове на екипа с информация за
образователната и професионалната им квалификация. Информацията за образователната
и професионалната квалификация трябва да се представи в т. 6 от раздела.
2.4. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) участникът е посочил, че на негово разположение ще бъдат
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва: багер – 2 броя; самосвал
– 2 броя; челен товарач – 1 брой; вибрационен валяк – 1 брой; асфалтополагаща машина –
1 брой; автогрудронатор – 1 брой; пневматичен валяк – 1 брой; двубандажен валяк – 1
брой; фреза за асфалтобетон – 1 брой; ръчна трамбовка – 2 броя; машина за челна заварка
– 2 броя; машина за елдифузна заварка – 1 брой. Дружеството не е посочило каквато и да
било информация за техниката, която ще използва: марка, модел, регистрационен номер.
Освен това Дружеството не е посочило дали изброената от него техника е собствена или
наета или се ползва от него на друго основание.
3. В ЕЕДОП на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД:
3.1. В част IV: „Критерии за подбор”, Дружеството е попълнило Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е посочил
в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се
ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел
на част IV.
3.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) Дружеството е декларирало изпълнението на строителни работи на
обект: „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта между площад
„Н.Й.Вапцаров” и площад „Възраждане””. На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП,
Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че
горецитираните строителни работи са изпълнени от ДЗЗД „ПИРИН-БАНСКО 2015”. От
обществено достъпната информация не става ясно участието на „СТИЛСТРОЙ – М” ООД
в изпълнението на строителството. Във връзка с това и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
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трябва да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
3.3. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) Дружеството е декларирало информация за техническите лица, които
ще използва за извършване на строителните работи, предмет на настоящата процедура, а
именно: инж. Стефан Аспарухов Стоев, ланд. арх. Васил Димитров Найденов и инж. Иван
Руменов Максимов. От така изложената информация Комисията не може да установи
наличието на правоотношения между Дружеството и посочените експерти, както и вида на
правоотношенията, ако такива съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения
с всеки един от експертите, Дружеството не е предоставило доказателства, че ще разполага
с ресурсите на третите лица (експертите), както и документи за поетите от тях задължения.
3.4. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2) Дружеството е посочило, че може да използва капацитета на
технически лица, като е включило всички членове на екипа с информация за
образователната и професионалната им квалификация. Информацията за образователната
и професионалната квалификация трябва да се представи в т. 6 от раздела.
3.5. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 9) участникът е посочил, че на негово разположение ще бъдат
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва: багер – 3 броя; самосвал
– 2 броя; челен товарач – 1 брой; вибрационен валяк – 1 брой; асфалтополагаща машина –
1 брой; автогрудронатор – 1 брой; пневматичен валяк – 1 брой; двубандажен валяк – 1
брой; фреза за асфалтобетон – 1 брой; ръчна трамбовка – 1 брой. Дружеството не е
посочило каквато и да било информация за техниката, която ще използва: марка, модел,
регистрационен номер. Освен това Дружеството не е посочило дали изброената от него
техника е собствена или наета или се ползва от него на друго основание.
В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от страна на участника са
представени: придружително писмо, списък на представените документи, справка от
Регистър БУЛСТАТ за ДЗЗД „ПИРИН-БАНСКО 2015”, Договор за създаване на
обединение (консорциум) от 16.07.2015 г., Допълнително споразумение № 1 към Договор
за създаване на обединение (консорциум), сключен на 16.07.2015 г., Удостоверение за
добро изпълнение на строителство, издадено от Община Банско с изх. № 33-162166/25.10.16 г., нов ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”, нов ЕЕДОП на „Евронет” ЕООД,
нов ЕЕДОН на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, ЕЕДОП за инж. Румяна Иванова Балабанова,
ЕЕДОП за инж. Атанас Кирилов Давчев, ЕЕДОП за инж. Тодор Бойнов Дойчев, ЕЕДОП за
инж. Стефан Аспарухов Стоев, ЕЕДОП за ланд. арх. Васил Димитров Найденов, ЕЕДОП за
инж. Иван Руменов Максимов, Декларация за ангажираност на експерт за изпълнението на
поръчката от инж. Румяна Иванова Балабанова, Декларация за ангажираност на експерт за
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изпълнението на поръчката от инж. Атанас Кирилов Давчев, Декларация за ангажираност
на експерт за изпълнението на поръчката от инж. Тодор Дойнов Бойчев, Декларация за
ангажираност на експерт за изпълнението на поръчката от инж. Стефан Аспарухов Стоев,
Декларация за ангажираност на експерт за изпълнението на поръчката от ланд. архитект
Васил Димитров Найденов, Декларация за ангажираност на експерт за изпълнението на
поръчката от инж. Иван Руменов Максимов, Декларация за ангажираност на експерт за
изпълнението на поръчката от инж. Атанас Кирилов Давчев, Декларация за ангажираност
на експерт за изпълнението на поръчката от инж. Цецка Кирилова Арнаудова. При
разглеждане на допълнително представените от участника документи, Комисията установи
следното:
а) участникът е представил нов ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”, в който:
1.1. в част IV „Критерии за подбор” участникът не е попълнил Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
1.2. в част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) участникът е декларирал изпълнението на строителни работи на
обект: „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта между площад
„Н. Й. Вапцаров” и площад „Възраждане”. Участникът е представил справка от Регистър
БУЛСТАТ за ДЗЗД „ПИРИН БАНСКО 2015”, видно от която в състава на Обединението
участват „СТИЛСТРОЙ-М” ООД и „ПИРИН 2000” ЕООД, като всеки от участниците е с
участие от 50%. Освен това, участникът е представил и заверено копие на Договора за
създаване на Обединение (консорциум) от 16.07.2015 г. с нотариална заверка на подписите
с рег. № 2904 от 16.07.2015 г. на Маргарита Голомехова – Костадинова, нотариус в район
РС Благоевград с рег. № 501 на Нотариалната камара, сключен между „СТИЛСТРОЙ-М”
ООД и „ПИРИН 2000” ЕООД, заверено копие от Допълнително споразумение № 1 към
Договор за създаване на обединение (консорциум), сключен на 16.07.2015 г. с нотариална
заверка на подписите с рег. № 2905 от 16.07.2015 г. на Маргарита Голомехова –
Костадинова, нотариус в район РС Благоевград с рег. № 501 на Нотариалната камара,
касаещо участието на ДЗЗД „ПИРИН-БАНСКО 2015” в обществена поръчка с предмет
„Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта между площад „Н. Й.
Вапцаров” и площад „Възраждане”, с възложител Община Банско, както и заверено копие
на Удостоверение за добро изпълнение на строителство с изх. № 33-16-2166/25.10.2016 г.,
издадено от Община Банско на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД за изпълнението на горепосочения
обект. В Удостоверението за добро изпълнение са подробно описани видовете и обема на
строително-монтажните работи, извършени по посочената поръчка.
Предвид гореописаното, Комисията счита, че участникът, с така представените
документи, доказва наличието на изискването за опит по настоящата обществена поръчка;
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1.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация за техническите лица, които ще
използва за извършване на строителните работи по поръчката, като за всяко от тях е
декларирал вида на правоотношението, въз основа на което се предоставят услуги от всеки
от експертите. Посочено е, че експертите инж. Румяна Иванова Балабанова, инж. Атанас
Кирилов Давчев, инж. Тодор Дойнов Бойчев са наети на граждански договори от
„ЕВРОНЕТ” ЕООД, инж. Стефан Аспарухов Стоев, ланд. арх. Васил Димитров Найденов
и инж. Иван Руменов Максимов са наети на граждански договори от „СТИЛСТРОЙ-М”
ООД, а инж. Цецка Кирилова Арнаудова е на трудов договор в „ЕВРОНЕТ” ЕООД.
Предоставени са ЕЕДОП за инж.Румяна Иванова Балабанова, ЕЕДОП за инж.Атанас
Кирилов Давчев, ЕЕДОП за инж. Тодор Бойнов Дойчев, ЕЕДОП за инж. Стефан
Аспарухов Стоев, ЕЕДОП за ланд. арх. Васил Димитров Найденов, ЕЕДОП за инж. Иван
Руменов Максимов и декларации за разположение на експерт от всички експерти;
1.4. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 е декларирана образователната и професионалната квалификация на
всички експерти, които участникът ще ползва за изпълнение предмета на настоящата
поръчка;
1.5. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 9 са декларирани инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, което участникът ще ползва, като за всяка машина са посочени марка,
съответно модел, регистрационен номер.
б) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЕВРОНЕТ” ЕООД, в който:
2.1. в част IV „Критерии за подбор” Дружеството не е попълнило Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
2.2. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 Дружеството е декларирало информация за техническите лица, които
ще използва за извършване на строителните работи по поръчката, като за всяко от тях е
декларирало вида на правоотношението, въз основа на което се предоставят услуги от
всеки от експертите. Посочено е, че експертите инж. Румяна Иванова Балабанова, инж.
Атанас Кирилов Давчев, инж. Тодор Дойнов Бойчев са наети на граждански договори от
„ЕВРОНЕТ” ЕООД, а инж. Цецка Кирилова Арнаудова е на трудов договор в „ЕВРОНЕТ”
ЕООД. Предоставени са ЕЕДОП-и за инж.Румяна Иванова Балабанова, ЕЕДОП за
инж.Атанас Кирилов Давчев, ЕЕДОП за инж.Тодор Бойнов Дойчев и декларации за
разположение на експерт от същите експерти и от инж. Цецка Кирилова Арнаудова;
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2.3. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 е декларирана образователната и професионалната квалификация на
всички експерти, които Дружеството ще ползва за изпълнение предмета на настоящата
поръчка;
2.4. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 9 са декларирани инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, което Дружеството ще ползва, като за всяка машина са посочени марка,
съответно модел, регистрационен номер.
в) участникът е представил нов ЕЕДОП на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, в който:
3.1. в част IV „Критерии за подбор” Дружеството не е попълнило Раздел ɑ „Общо
указание за всички критерии за подбор”, тъй като същото е неприложимо;
3.2. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 1а) Дружеството е декларирало изпълнението на строителни работи на
обект: „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта между площад
„Н. Й. Вапцаров” и площад „Възраждане””. Дружеството е представило справка от
Регистър БУЛСТАТ за ДЗЗД „ПИРИН БАНСКО 2015”, видно от която в състава на
Обединението участват „СТИЛСТРОЙ-М” ООД и „ПИРИН 2000” ЕООД, като всеки от
участниците е с участие от 50%. Освен това, участникът е представил и заверено копие на
Договора за създаване на Обединение (консорциум) от 16.07.2015 г. с нотариална заверка
на подписите с рег. № 2904 от 16.07.2015 г. на Маргарита Голомехова – Костадинова,
нотариус в район РС Благоевград с рег. № 501 на Нотариалната камара, сключен между
„СТИЛСТРОЙ-М” ООД и „ПИРИН 2000” ЕООД, заверено копие от Допълнително
споразумение № 1 към Договор за създаване на обединение (консорциум), сключен на
16.07.2015 г. с нотариална заверка на подписите с рег. № 2905 от 16.07.2015 г. на
Маргарита Голомехова – Костадинова, нотариус в район РС Благоевград с рег. № 501 на
Нотариалната камара, касаещо участието на ДЗЗД „ПИРИН-БАНСКО 2015” в обществена
поръчка с предмет „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско, в частта
между площад „Н. Й. Вапцаров” и площад „Възраждане”, с възложител Община Банско,
както и заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение на строителство с изх. №
33-16-2166/25.10.2016 г., издадено от Община Банско на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД за
изпълнението на горепосочения обект. В Удостоверението за добро изпълнение са
подробно описани видовете и обема на строително-монтажните работи, извършени по
посочената поръчка.
Предвид гореописаното, Комисията счита, че участникът с така представените
документи доказва наличието на изискването за опит по настоящата обществена поръчка;
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3.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 Дружеството е декларирало информация за техническите лица, които
ще използва за извършване на строителните работи по поръчката, като за всяко от тях е
декларирал вида на правоотношението, въз основа на което се предоставят услуги от всеки
от експертите. Посочено е, че експертите инж. Стефан Аспарухов Стоев, ланд. арх. Васил
Димитров Найденов и инж. Иван Руменов Максимов са наети на граждански договори от
„СТИЛСТРОЙ-М” ООД. Предоставени са ЕЕДОП за инж. Стефан Аспарухов Стоев,
ЕЕДОП за ланд. арх. Васил Димитров Найденов, ЕЕДОП за инж. Иван Руменов Максимов
и декларации за разположение на експерт от всеки от тях;
3.4. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 6 е декларирана образователната и професионалната квалификация на
всички експерти, които Дружеството ще ползва за изпълнение предмета на настоящата
поръчка;
3.5. в част IV „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности”, в т. 9 са декларирани инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, което Дружеството ще ползва, като за всяка машина са посочени марка,
съответно модел, регистрационен номер.
На основание чл. 54, ал. 12 ЗОП Комисията провери съответствието на документите
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя и констатира, че същите надлежно и в пълнота
удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ” е
представило, попълнило и оформило всички изискуеми документи, съгласно посочените в
документацията за участие изисквания. Участникът е представил, попълнил и оформил
всички изискуеми документи от документацията за участие. Участникът отговаря на
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Въз основа на гореизложеното, Комисията установи съответсвие на участника с
изискванията за подбор.
Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за
подбор, на основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, Комисията допуска участника ДЗЗД
„ЕВРОСТРОЙ” до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката”,
подадено от него по настоящата процедура.
IV. Комисията извърши проверка по отношение на „ЩРАБАГ” ЕАД на
допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което
констатира следното:
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В Протокол № 1 Комисията е констатирала следните несъответствия в офертата на
участника:
1. В ЕЕДОП на участника „ЩРАБАГ” ЕАД:
1.1. В част II „Информация за икономическия оператор”, раздел „А”:
„Информация за икономическия оператор”, е записан адрес на участника: гр. София 1784,
бул. „Цариградско шосе” № 115Г, сграда „Мегапарк”, ет. 8. При справка в публичния
Търговски регистър към Агенция по вписванията, Комисията за оценка на офертите
установи, че „ЩРАБАГ” ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1309,
район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1. В ЕЕДОП на участника липсва информация за
седалището и адреса на управление на Дружеството.
1.2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б” „Икономическо и финансово
състояние”, участникът е попълнил информация в т. 1а) и т. 1б), касаеща неговия „общ”
годишен оборот за последните три приключили финансови години и неговия среден
годишен оборот за същите тези години. Възложителят не е поставял изискване за
минимален годишен оборот, който да е реализиран от участника, или за среден годишен
оборот, който да е реализиран от участника. Посочената част се попълва, само когато
критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката. Попълненото в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б”
„Икономическо и финансово състояние”, участникът е попълнил информация в т. 1а) и т.
1б) е неприложимо.
1.3. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б” „Икономическо и финансово
състояние”, участникът е попълнил информация в т. 2а) и т. 2б), касаеща неговия годишен
оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и неговия среден годишен оборот в
областта на поръчката за последните три приключили финансови години. Възложителят не
е поставял изискване за минимален годишен оборот в стопанската област, обхваната от
поръчката, или за среден годишен оборот в областта за последните три приключили
финансови години, който да е реализиран от участника. Посочената част се попълва, само
когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката. Попълненото в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б”
„Икономическо и финансово състояние”, участникът е попълнил информация в т. 2а) и т.
2б) е неприложимо.
1.4. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Технически и професионални
способности”, т. 1а) участникът е декларирал информация относно следните извършени от
него строителни дейности:
- „Обновяване на парк Борисова градина – етап III по обособена позиция № 3:
Ремонт и възстановяване на настилки.”, период на изпълнение: от 25.07.2016 г. до
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12.10.2016 г.; Акт Образец № 15 – 19.10.2016 г.; стойност на изпълненото строителство –
1 127 067,57 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така,
както е посочено в Удостоверение № СОА16-ТД26-12653/5/ oт 28.12.2016 г., издадено от
Столична община;
- „Благоустрояване и паркоустрояване на зони отдих в УПИ II, кв. 60Б, по плана
на Ж.К. Меден Рудник, гр. Бургас”, период на изпълнение: от 01.03.2015 г. до 27.05.2015
г.; Акт Образец 15 – 11.06.2015 г.; стойност на изпълненото строителство – 577 933,07 лв.
без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така, както е посочено в
Удостоверение № 04-00-174(318)/26.10.2016 г. от Община Бургас;
- „Улица и междублоково пространство – Улица „Света Троица” от осова точка
(ОТ) 40 до ОТ 1211 (между кв. 39 и кв. 3901); Улица от осова точка (ОТ) 24 до ОТ 23
(между кв. 39 и кв. 3901); Междублоково пространство – УПИ VI- 421, КВ. 389; (Между
ул. „Ген. Гурко”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „От.Паисий”); период на изпълнение: от 20.06.2015 г.
до 23.09.2015 г.; акт Образец 15 – 30.09.2015 г.; стойност на изпълненото строителство –
293 313,41 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така, както
е посочено в Удостоверение № 10-54-47/27.04.2016 г. от община Стара Загора;
- „Междублоково пространство ул. „Цар Симеон Велики” № 288 и бул. „Никола
Петков” 49 – УПИ I жил. строителство, трафопост и хидрофор, кв. 455 б/източна част;
период на изпълнение: от 19.10.2015 г. до 25.11.2015 г.; Акт Образец 15 – 07.12.2015 г.;
стойност на изпълненото строителство: 234 318,20 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие
с нормативните изисквания, така както е посочено в Удостоверение № 10-54-50/27.04.2016
г. от община Стара Загора.
От така представената информация, Комисията не може да установи наличието на
изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а именно: участникът да е изпълнил
минимум един обект с дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за
последните 5 години от крайната дата за подаване на офертата. За строителство, „сходно с
предмета на поръчката”, следва да се разбира: „строителство за изграждане и/или
реконструкция и/или ремонт на площад или паркове и градини и зони за озеленяване или
други еквивалентни”.
1.5. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За експерт „Строителен инженер” е
предложен инж. Борислав Христов Борисов. Участникът е декларирал, че експертът има
професионален опит по специалността 14 години. Същевременно е посочил, че експертът
работи в „ЩРАБАГ” ЕАД от 04.2017 г. до момента, без да посочи други места, на които е
работил преди това. От така представената информация Комисията не може да установи
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наличието на изискването, поставено от възложителя, експертът да притежава минимум 3
години опит по специалността.
1.6. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За Експерт „Координатор по безопасност
и здраве в строителството” е предложен инж. Пламен Велков Петкански. Участникът не е
декларирал дали посоченият експерт разполага с удостоверение/сертификат за
„Длъжностно лице за безопасност и здраве”, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
или еквивалентно. От така изложената информация Комисията не може да установи дали
предложеният за експерт „Координатор по безопасност и здраве в строителството” инж.
Пламен Велков Петкански отговаря на изискванията на Възложителя.
1.7. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За Експерт „Контрол по качеството” е
предложена инж. Весела Георгиева Чапанова – Димитрова. Участникът не е декларирал
дали посоченият експерт разполага с правоспособност за контрол върху качеството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност или еквивалентен. От така изложената информация Комисията не може да
установи дали предложената за експерт „Контрол по качеството” инж. Весела Георгиева
Чапанова – Димитрова отговаря на изискванията на Възложителя.
1.8. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности” участникът е попълнил т. 4, която е неприложима, тъй като притежаваните
от него сертификати се декларират в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Г” „Стандарти
за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”.
1.9. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности” участникът е попълнил т. 5, която е неприложима, тъй като касае
предоставянето на комплексни стоки или услуги или стоки или услуги, които са със
специално предназначение.
1.10. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности” участникът е попълнил т. 7, която е неприложима, тъй като притежаваните
от него сертификати се декларират в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Г” „Стандарти
за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”.
1.11. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности” участникът е попълнил т. 8, като е представил информация относно средната
годишна численост на състава на икономическия оператор и броя на ръководния персонал
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през последните три години, която е неприложима, тъй като Възложителят не е поставял
изискване относно средната численост на състава на икономическия оператор.
2. В ЕЕДОП на ланд. арх. Корнелия Константинова Маторова-Харитонова:
2.1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 лицето е попълнило информация относно техническото лице, което ще
използва при извършване на строителството. Информацията се попълва в част IV
„Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални способности”, т. 6, а не в
т. 2.
2.2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 лицето е попълнило информация относно техническото лице, което ще
използва при извършване на строителството. Не е представена информация за участие на
лицето като експерт „Ландшафт” при изпълнението на минимум един строителен обект.
От така представената информация, Комисията не може да установи дали ланд. арх.
Корнелия Константинова Маторова-Харитонова отговаря на изискванията на Възложителя
за участие в изпълнението на поръчката като експерт „Архитект по част „Ландшафтозеленяване”.
В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от страна на участника са
представени нов ЕЕДОП на „ЩРАБАГ” ЕАД и нов ЕЕДОП на ланд. арх. Корнелия
Константинова Маторова – Харитонова. При разглеждане на допълнително представените
от участника документи, Комисията установи следното:
а) участникът е представил нов ЕЕДОП на „ЩРАБАГ” ЕАД, в който:
1.1. в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел „А”: „Информация
за икономическия оператор”, е записано седалището и адреса на управление на участника,
както и адрес за кореспонденция на участника;
1.2. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б” „Икономическо и финансово
състояние”, участникът не е попълнил информация в т. 1а) и т. 1б), тъй като същата не е
приложима за настоящата процедура;
1.3. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Б” „Икономическо и финансово
състояние”, участникът не е попълнил информация в т. 2а) и т. 2б), тъй като същата не е
приложима за настоящата процедура;
1.4. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „Технически и професионални
способности”, т. 1а) участникът е декларирал информация относно следните, извършени
от него, строителни дейности:
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- „Обновяване на парк Борисова градина – етап III по обособена позиция № 3:
Ремонт и възстановяване на настилки.”, период на изпълнение: от 25.07.2016 г. до
12.10.2016 г.; Акт Образец № 15 – 19.10.2016 г.; стойност на изпълненото строителство –
1 127 067,57 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така,
както е посочено в Удостоверение № СОА16-ТД26-12653/5/ oт 28.12.2016 г., издадено от
Столична община. Участникът подробно е описал видовете изпълнени строителномонтажни работи на обекта.
- „Благоустрояване и паркоустрояване на зони отдих в УПИ II, кв. 60Б, по плана
на Ж.К. Меден Рудник, гр. Бургас”, период на изпълнение: от 01.03.2015 г. до 27.05.2015
г.; Акт Образец 15 – 11.06.2015 г.; стойност на изпълненото строителство – 577 933,07 лв.
без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така както е посочено в
Удостоверение № 04-00-174(318)/26.10.2016 г. от Община Бургас. Участникът подробно е
описал видовете изпълнени строително-монтажни работи на обекта.
- „Улица и междублоково пространство – Улица „Света Троица” от осова точка
(ОТ) 40 до ОТ 1211 (между кв. 39 и кв. 3901); Улица от осова точка (ОТ) 24 до ОТ 23
(между кв. 39 и кв. 3901); Междублоково пространство – УПИ VI- 421, КВ. 389; (Между
ул. „Ген. Гурко”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „От.Паисий”); период на изпълнение: от 20.06.2015 г.
до 23.09.2015 г.; акт Образец 15 – 30.09.2015 г.; стойност на изпълненото строителство –
293 313,41 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, така, както
е посочено в Удостоверение № 10-54-47/27.04.2016 г. от община Стара Загора. Участникът
подробно е описал видовете изпълнени строително-монтажни работи на обекта.
- „Междублоково пространство ул. „Цар Симеон Велики” № 288 и бул. „Никола
Петков” 49 – УПИ I жил. строителство, трафопост и хидрофор, кв. 455 б/източна част;
период на изпълнение: от 19.10.2015 г. до 25.11.2015 г.; Акт Образец 15 – 07.12.2015 г.;
стойност на изпълненото строителство: 234 318,20 лв. без ДДС; изпълнено в съответствие
с нормативните изисквания, така, както е посочено в Удостоверение № 10-5450/27.04.2016 г. от община Стара Загора. Участникът подробно е описал видовете
изпълнени строително-монтажни работи на обекта.
От така представената информация и предвид подробното описание на
извършените видове работи по посочените обекти, Комисията счита, че за участника е
налице изискуемият от Възложителя по поръчката опит, а именно: участникът да е
изпълнил минимум един обект с дейности с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката за последните 5 години от крайната дата за подаване на офертата. За
строителство, „сходно с предмета на поръчката”, следва да се разбира: „строителство за
изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на площад или паркове и градини и зони за
озеленяване или други еквивалентни.”;
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1.5. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За експерт „Строителен инженер” е
предложен инж. Борислав Христов Борисов, за когото е декларирано, че притежава
професионален опит по специалността – 14 г. и е работил на следните места: от 04.2017 г.
до сега – „ЩРАБАГ” ЕАД; от 09.2013 г. до 12.2015 г. – „Строително предприемачески
холдинг” ЕООД; от 10.2010 г. до 06.2013 г. – „ХИЛ” АД. Въз основа на гореизложеното,
Комисията счита, че за посочения експерт е налице изискването на Възложителя – да
притежава минимум 3 години опит по специалността;
1.6. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За експерт „Координатор по безопасност
и здраве в строителството” е предложен инж. Пламен Велков Петкански, за когото е
декларирано, че разполага със следните сертификати: Сертификат за успешно преминат
курс на обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, проведен
на 17 – 18.02.2017 г., със срок на валидност 1 г.; Сертификат № 11/26.02.2016 г. за
преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд; Сертификат №
0224/27.02.2015 г. за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
Сертификат № 0146/12.03.2014 г. за преминато обучение по здравословни и безопасни
условия на труд; Удостоверение за преминат курс на обучение от 17 – 18.03.2017 г. за
Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство; Сертификат № КБЗ
0354/24.02.2016 г. за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве
за етапа на строителство; Сертификат № 0244/27.02.2015 г. за преминат курс на обучение
за Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство; Сертификат №
0146/13.03.2014 г. за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве
за етапа на строителство; Сертификат № 0010/26.02.2013 г. за преминат курс на обучение
за Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство; Сертификат №
079/04.07.2011 г. за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве за
етапа на строителство. Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че за посочения
експерт е налице изискването на Възложителя – да разполага с удостоверение/сертификат
за „Длъжностно лице за безопасност и здраве”, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд или еквивалентно;
1.7. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно техническите лица, които
ще използва при извършване на строителството. За експерт „Контрол по качеството” е
предложена инж. Весела Георгиева Чапанова - Димитрова, за която е декларирано, че
разполага със следните удостоверения: Удостоверение № 164/28.09.2017 г. за завършен
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курс за Осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с оглед на съществените
изисквания по ЗУТ; Удостоверение № 034/20.08.2015 г. за завършен курс за
Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукри с оглед на съществените
изисквания по ЗУТ; Удостоверение № 0091/22.08.2013 г. за продължаваща квалификация
„Елия”; Удостоверение № 0032/22.08.2011 г. за продължаваща квалификация „Елия”. Въз
основа на гореизложеното, Комисията счита, че за посочения експерт е налице
изискването на Възложителя – да разполага с правоспособност за контрол върху
качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със
съществените изисквания за безопасност или еквивалентен;
1.8. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът не е попълнил т. 4, тъй като същата е неприложима за
настоящата процедура;
1.9. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът не е попълнил т. 5, тъй като същата е неприложима за
настоящата процедура;
1.10. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът не е попълнил т. 7, тъй като същата е неприложима за
настоящата процедура;
1.11. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът не е попълнил т. 8, тъй като същата е неприложима за
настоящата процедура;
б) участникът е представил нов ЕЕДОП на ланд. арх. Корнелия Константинова
Маторова-Харитонова, в който:
2.1. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, лицето не е попълнило т. 2, тъй като същата е неприложима;
2.2. в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности, т. 6 лицето е декларирало, че е участвало като ландшафтен архитект на
строителен обект: „Реконструкция на кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода” и бул.
„Цар Симеон Велики, гр. Стара Загора”, като е описало и дейностите по част
„Паркоустройство и благоустройство” на обекта. Въз основа на гореизложеното,
Комисията счита, че за посочения експерт е налице изискването на Възложителя – да е
участвал като експерт „Ландшафт” при изпълнението на минимум един строителен обект.

28

На основание чл. 54, ал. 12 ЗОП Комисията провери съответствието на документите
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя и констатира, че същите надлежно и в пълнота
удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. „ЩРАБАГ” ЕАД е представило,
попълнило и оформило всички изискуеми документи, съгласно посочените в
документацията за участие изисквания. Участникът е представил, попълнил и оформил
всички изискуеми документи от документацията за участие. Участникът орговаря на
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Въз основа на гореизложеното, Комисията установи съответсвие на участника с
изискванията за подбор.
Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за
подбор, на основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, Комисията допуска участника „ЩРАБАГ” ЕАД
до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката”, подадено от него по
настоящата процедура.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите, съдържащи се
в Техническото предложение на участниците и оценяване на показателите, съгласно
утвърдената методика. Комисията пристъпи към проверка дали предложенията са
изготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.
Съгласно методиката за оценка на офертите, комплексната оценка представлява
сума от индивидуалните оценки на определените предварително показатели, както следва:

Показател

Максимален
точки

брой Относителна
тежест

Техническа оценка на офертата (ТО)

60

60%

Финансова оценка на офертата (ФО)

40

40%

Показатели за оценка:
1.
Техническа оценка на офертата /ТО/:
В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят
„Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата, въз
основа организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.
ТО е техническата оценка на офертата на участника;ТО е оценката по показател
„Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката”, детайлно описан по-долу.
Чрез показателя ТО „Организация на ръководния състав и на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията
29

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите,
предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на ключовия екип;
разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на
различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на
подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури;
глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен
резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на
дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР.
Максималната стойност на ТО е 60 точки. Конкретният брой точки по показател
ТО се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията
по следната методика:
Показател ТО
„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката”

Максимале
н брой
точки
60

Предложената от участника организация на персонала осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническите спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
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*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковере за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а
именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
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осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковере за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която
са налични две от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и
обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни
мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от
Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно
възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
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качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а
именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която
са налични три от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и
обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
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задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни
мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от
Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно
възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а
именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложтените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковере за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която
са налични четири от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
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има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и
обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни
мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от
Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно
възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а
именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложтените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
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отделните етапи, в който са посочени сроковере за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която
са налични пет от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и
обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни
мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от
Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно
възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а
именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
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осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.
*Забележка: Всеки участник е длъжен да представи като част от
Техническото си предложение линеен календарен график за изпълнение на
възложтените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за
отделните етапи, в който са посочени сроковере за изпълнение, като тези
графици са условие за допустимост на техническото предложение на
участника до оценяване, но не подлежат на оценка.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която
са налични шест от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и
обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни
мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от
ИЗ пълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно
възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
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качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.

2. Финансова оценка на офертата
Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно
следната формула:
ФОmin
ФО = –––––––––––– х 40,
ФОN
където:
ФО е финансовата оценка на предложението на участника N;
ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС);
ФОN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС).
Максималната стойност на ФОN е 40 точки и се дава на участника, предложил найниска цена.
3. Комплексна оценка:
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:
КОN = ТО+ ФО
Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели
числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната
запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.

I.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ
УЧАСТНИЦИ
1. „ПЕНЕКА” ДЗЗД:
Кратко описание на офертата на участника:
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Участникът е представил Техническо предложение по образец, съдържащо:
Строително предложение – Приложение; Организация на ръководния състав и на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Пирложение; График за
изпълнение – Приложение; Оценка на риска – Приложение; Технически спецификации на
материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект –
Приложение, както и Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
по образец от „ПЕНЕКА” ДЗЗД, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор по образец от „ВОДСТРОЙ 98” АД, Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор по образец от „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, Декларация
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата по образец от
„ПЕНЕКА” ДЗЗД, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност
на офертата по образец от „ВОДСТРОЙ 98” АД, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от
ППЗОП за срока на валидност на офертата по образец от „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД,
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на изискванията за данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по
образец от „ПЕНЕКА” ДЗЗД, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване
на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд по образец от „ВОДСТРОЙ 98” АД, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б.
„д” от ППЗОП за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец от „ПЪТСТРОЙ БУРГАС”
ЕООД. Участникът е описал видовете строително монтажни работи, които предвижда да
извърши в процеса на изпълнение на поръчката. Изложил е организацията, която
предвижда да създаде в етапа на подготовка на строителната площадка и доставката на
материали. Представил е организацията, която предвижда в етапа на строителството, като
е описал технология и методи на строителство по отделните части на строежа. По част
„Архитектура” е предвидил следните видове работи: демонтажни и подготвителни;
настилки и облицовки; паркови елементи. По част „Конструкции” е описал следните
видове работи: изкопни работи – изпълнявани механизирано; изкопни работи –
изпълнявани ръчно; уплътняване; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови
работи. По част „Геодезия” са включени следните работи: геодезични и трасировъчни
работи; трасиране с GPS-мрежа; трасиране с тотална станция; подземни инфраструктури.
В част „Ландшафт – озеленяване” са включени следните работи: подготовка на терена;
доставка и засаждане на дървета; доставка и засаждане на храсти; доставка и засаждане на
цветя; затревяване; автоматизирана поливна система; озеленяване. Част „Водоснабдяване
и канализация” включва следните работи: водоснабдяване – площадкови мрежи и
канализация – площадкови мрежи. В част „Електро” са предвидени подготвителни
дейности; монтаж на силнотокови инсталации; монтаж на мълниезащитна и заземителна
инсталации; монтаж на слаботокови инсталации; екзекутивна документация; гаранционно
обслужване.
Предложението съдържа описание на професионалната компетентност на
персонала, на който е възложено строителството и организацията на ключовия екип.
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Предложена е организационна схема за управление на процесите в Дружеството, както и
организация на работата на ключовия екип от експерти на изпълнителя на ниво отделни
задачи, разпределени на отговорностите и дейностите между тях. Описани са
организационни схеми за управлението на обекта. Направено е разпределение на
отговорностите между членовете на екипа на участника, предложено е разпределение на
задачите в екипа от специалисти по време на изпълнението на поръчката. Дефинирани са
следните етапи на изпълнение: подготвителен, изпълнение на СМР, демобилизация и
предаване на обекта. В табличен вид е направено разпределение на задачите между
експертите на участника. Предложено е разпределение на дейностите и задачите в
строителния екип за обекта (технически лица и работници) и разпределение на задачите и
строителните работи в строителния екип за обекта (технически лица и работници). Като
отговорни за изпълнението на обекта експерти са посочени: главен инженер, ръководител
обект, технически ръководител, експерт – координатор по безопасност и здраве, експерт –
контрол на качеството, експерт проектант ПБЗ, експерт проектант ВОБД, инженер –
геодезист, ръководител на звено/бригада, ръководител механизация, експерт отдел ПТО,
експерт юридически отдел, експерт логистика и доставка на материали, управител на
склад, счетоводител. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между
членовете на екипа и на различните икономически оператори. Описани са мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката. Предложени са начини за осъществяване на
комуникация с Възложителя.
Участникът е описал действията, които ще предприеме при възникване на ситуацуя
по прекъсване изпълнението на поръчката от Възложителя. Предвидил е процес на
изготвяне на документация за обекта и архивиране. Предложил е организационни мерки,
извън посочените в изискванията на Възложителя.
Описана е организация на изпълнение, включваща подготвителен етап, етап на
изпълнение на СМР, етап на демобилизация и приключване на обекта. Изложена е
последователността на строителните процеси. Направено е разпределение на ресурсите за
изпълнението на всяка дейност по графика. Предвидени са мерки за управление на
рисковете, за опазване на здравето на работниците, предотвратяване на пожари и аварии,
обучения и инструктажи, мерки за опазване на околната среда. Описана е система за
управление на качеството.
Изготвен и приложен е линеен календарен график, график за разпределение на
работната ръка по отделните видове СМР и диаграма на работната ръка, график за
разпределение на механизацията по отделните видове СМР с диаграма на механизацията;
график за доставките на основните материали.
Участникът е извършил оценка на риска. Разгледал е времеви рискове,
липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес; промени в законодателството на България или на ЕС; трудности при
изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или
неточности в проектната документация; недобра комуникация и координация между екипа
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на възложителя и този на изпълнителя; липса на ликвидни средства за обезпечаване на
строителството.
Предложени са технически спецификации на материали, които ще се използват при
извършването на строително-монтажните работи.
С оглед на констатираното, Комисията
РЕШИ:
ДОПУСКА участник „ПЕНЕКА” ДЗЗД до оценка по техническите показатели от
утвърдената с документацията методика за определяне на комплексна оценка на офертите.
2. „ПАНОВ” ЕООД:
Кратко описание на офертата на участника:
Участникът е представил Техническо предложение по образец, съдържащо:
Строително предложение – Приложение; Организация на ръководния състав и на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Пирложение; График за
изпълнение – Приложение; Оценка на риска – Приложение; Технически спецификации на
материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект –
Приложение, както и Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
по образец, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на
офертата по образец, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на
изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по образец. Представени са принципите, които се спазват в
техническото предложение, изложена е примерна технология на изпълнение на основните
видове работи.
Предложена е организация на работата на ключовия екип от експерти. Направено е
разпределение на отговорностите и дейностите между експертите в екипа. Изложена е
организационната структура и взаимосвързаност. Членовете на екипа на участника
включват: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Отговорник Контрол по
качеството, Координатор по ЗБУТ, Специалист по електротехника, Специалист по ВиК,
Специалист по геодезия, Специалист по озеленяване, Отговорник по управление на
строителните отпадъци – еколог.
Описани са етапите и дейностите при изпълнение на СМР, както следва: първи етап
– подготовка на „площадката”, втори етап – изпълнение на видовете СМР, трети етап предаване на строежа.
Предвидени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти за качественото изпълнение на поръчката. Описано е, че контролът на процесите
включва: контрол на техническата документация, контрол на влаганите материали и
окомплектовки, контрол на ресурсите, контрол на работната среда, контрол на
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параметрите на процесите, контрол на специалните процеси, контрол на идентификацията,
контрол на документирането. Разработени са следните видове контрол: контрол на
влаганите материали и окомплектовки, контрол при съхранение на материалите по време
на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите и при
доставките, контрол на ресурсите, контрол на работната среда, контрол на специалните
процеси, контрол на идентификацията, контрол на документирането, контрол на
качеството. Дефинирани са три вида контрол: входящ, технологически и приемателен.
Описана е приложима законова и подзаконова уредба.
Направен е план за комуникация с Възложителя и всички участници в строителния
процес. Предложени са организационни мерки на персонала. Описани са действия и
мерки, предприети от изпълнителя при възникване на различни ситуации, които ще
доведат до повишаване качественото изпълнение. Предвидени са мерки за опазване на
околната среда. Описани са мерки за управление на качеството, включително контрол на
качеството на влаганите строителни материали, контрол на качеството на изпълняваните
СМР, контрол на времето за изпълнение на договора, контрол на влаганите материали.
Представени са линеен календарен график за изпълнението на СМР, диаграма на
работната ръка към линейния график, график на необходимата механизация за изпълнение
на СМР. Разписан е график за доставка, период на съхранение върху строителната
площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.
Направена е оценка на риска, като е дадено определение за понятието „риск”,
определени са елементите на риска, тежестта на вредата, вероятността на нанасяне на
вредата. Предложени са мерки за превенция на риска.
Предоставени са технически спецификации на материалите, които участникът ще
използва при реализацията на инвестиционния проект.
С оглед на констатираното, Комисията
РЕШИ:
ДОПУСКА участник „ПАНОВ” ЕООД до оценка по техническите показатели от
утвърдената с документацията методика за определяне на комплексна оценка на офертите.
3. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”:
Кратко описание на офертата на участника:
Участникът е представил Техническо предложение по образец, съдържащо:
Строително предложение – Приложение; Организация на ръководния състав и на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Приложение; График за
изпълнение – Приложение; Оценка на риска – Приложение; Технически спецификации на
материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект –
Приложение, както и Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
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по образец от ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”, Декларация за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор по образец от „ЕВРОНЕТ” ЕООД, Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор по образец от „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, Декларация по чл.
39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата по образец от ДЗЗД
„ЕВРОСТРОЙ”, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на
офертата по образец от „ЕВРОНЕТ” ЕООД, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от
ППЗОП за срока на валидност на офертата по образец от „СТИЛСТРОЙ-М” ООД,
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на изискванията за данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по
образец от ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”, Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за
спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по образец от „ЕВРОНЕТ” ЕООД, Декларация по чл. 39, ал.
3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец от „СТИЛСТРОЙ-М”
ООД, Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 Закон за обществените поръчки от
ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”.
В строителното предложение са описани техническите изисквания и стандартите,
заложени в техническите условия на Възложителя, които ще бъдат прилагани за всички
строителни дейности на обекта. Описана е приложимата нормативна уредба. Описан е
предметът на поръчката. Изброени са видовете СМР, които следва да се извършат.
Описана е технологията и изискванията за изпълнение на основните видове СМР и
методите за изпълнение и текущ контрол. Предвидено е извършването на земни работи,
кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, хидроизолация, бордюри,
настилки и облицовки, настилки, ВиК, Ел, озеленяване, поливна система.
Описана е организацията и подходът на изпълнение. Предложени са методи за
комуникация и взаимодействие с участниците и институциите. Предвидено е вземането на
проби, извършването на изпитване, съставянето на актове и протоколи, заснемане.
Описани са процесите на доставка на материали и организация на текущия контрол за
доказване на качеството. Предложена е организация на работата по изпълнение на
поръчката. Изготвен е организационен план. Описани са видовете подготвителни работи,
извънплощадкови подготвителни работи, подходни пътища, снабдяване на строителната
площадка с вода, електричество и строителни материали.
В Приложение „Организация на ръководния състав и на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” са описани подробно дейностите, които ще бъдат
извършени в процеса на изпълнение на обекта. Направена е характеристика на обекта.
Описан е обхватът на строителните дейности. Предложени са мерки, способи и методи на
работа за реализиране на дейностите за постигане на целите и резултатите на предмета на
поръчката с отлично качество. Подробно е описана организационната структура на
персонала. Направен е списък на персонала, който ще изпълнява строителството. В
табличен вид е направено разпределение на дейностите, като е описан обхватът на
дейността по поръчката, отговорния експерт, задълженията на експерта и мерките за
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вътрешен контрол. Описани са процесите на управление на доставките на материали и
изделия, както и контролът на качеството на доставките на материали и изделия.
Предложени са редица мерки за осигуряване на качеството.
Дефинирани са следните етапи на изпълнение на поръчката: иницииране,
планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване. Разработена е
технологична таблица, в която са описани подробно всички задачи на настоящата поръчка
и начините за постигане на целите и очакваните резултати.
Предложени са мерки за опазване на околната среда при изпълнение на
строителството, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнение на поръчката. Изготвен
е план за безопасност и здраве за изпълнението на поръчката.
Приложена е Диаграма на работната ръка и механизацията.
Направена е оценка на риска. Дефинирани са основните рискове, които могат да
възникнат при изпълнението на договора. Предложена е система за управление на риска,
включително мерки за предотвратяване на всеки един риск и мерки за преодоляването му.
Предложени са и специфични мерки за ограничаване на рисковете.
Предоставена е техническа спецификация на основните материали за изпълнение на
поръчката.
Изготвен е линеен план график за изпълнение на СМР, механизация и доставки.
С оглед на констатираното, Комисията
РЕШИ:
ДОПУСКА участник ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ” до оценка по техническите показатели
от утвърдената с документацията методика за определяне на комплексна оценка на
офертите.
4. „ЩРАБАГ” ЕАД:
Кратко описание на офертата на участника:
Участникът е представил Техническо предложение по образец, съдържащо:
Строително предложение, Организация на ръководния състав и на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката, График за изпълнение, Оценка на риска,
Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при
реализацията на инвестиционния проект. В Строителната програма е направено описание
на технологичната последователност на строителните процеси и на отделните етапи на
изпълнение на поръчката. Дефинирани са следните основни етапи на изпълнение на
поръчката: иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване.
Етапите са разделени в табличен вид и за всеки етап са включени отделни задачи.
Представена е система за управление на работните процеси, която включва подготвителни
дейности и времето за тяхното реализиране, дейности по организация и изпълнение на
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строително-монтажните работи, довършителни работи. Описани са дейностите по
предаване на работните чертежи, по извършване на изчисления, по изготвяне на
екзекутивна документация. Предвидени са мерки за публичност. Изброени са приложими
нормативни актове и документи.
Участникът е представил технологична последователност и обхват на ремонтните
работи. Видовете СМР и последователността на изпълнението им са представени в
табличен вид. Описани са следните видове строително-монтажни работи: демонтажни
работи на обекта; полагане на настилки и облицовки; изкопни работи; натоварване и
извозване на земни почви на депо; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови
работи; обратен насип; изграждане на електроинсталации - силнотокови; изграждане на
електроинсталации – слаботокови: видеонаблюдение; изграждане на ВиК инсталация –
технология на водни съоръжения (водно огледало), изграждане на площадков водопровод,
водоснабдяване, механизиран изкоп, ръчен изкоп, транспорт, товарене, разтоварване и
преместване, монтаж, изпитване на водоплътност и дезинфекция, предварително
хидравлично изпитване, основно хидравлично изпитване, дезинфекция на водопровода,
изпълнение на обратни насипи, изграждане на площадков битов канал; доставка и монтаж
на паркови елементи; озеленяване. Изложен е план за организация на работата.
Предложена е организация на персонала, на ключовия екип, както и организация,
мобилизация и разпределение на използваните човешки ресурси. Като ключов персонал са
предложени следните експерти: Технически ръководител на обекта, Инженер по част
„ВиК”, Инженер по част „Електро”, Инженер по част „Пътна”, Архитект по част
„Ландшафт – озеленяване”, Строителен инженер по част „Конструкции”, Координатор по
безопасност и здраве в строителството, Експерт „Контрол по качеството”. Направено е
разпределение на отговорностите и дейностите на ниво отделна задача. Предвидени са
организационни връзки и взаимоотношения. Включени са начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, както и други
организационни аспекти.
Направено е описание на дейностите, предмет на поръчката. В табличен вид е
описано разпределението по експерти за всеки от етапите. Предложен е необходимият
човешки ресурс – ръководен екип и персонал, както и мерки за вътрешен контрол и
организация на екипа от експерти, включващи: мерки за извършване на превантивен,
текущ и последващ контрол по отношение на влаганите материали и строителни продукти,
изпълнените СМР и текущото документиране на изпълнението. Предложена е схема за
разпределение на дейностите по изпълнението на отделните етапи и клонове по
вертикална йерархичност в екипа.
Направено е предложение за други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, включващи: мерки за опазване на околната среда, мерки за
намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието
– физически достъп, достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване,
телевизия и интернет).
Предложен е график за изпълнение.
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Направена е оценка на риска, идентифицирани са потенциалните рискове, изложен
е план за справяне с рисковете, разработена е стратегия за управление. Идентифицирани са
следните видове рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка: времеви
рискове, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни; трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация, трудности при изпълнението на проекта,
продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на
местното население, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между
заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договорите за
услуги и строителство, изпълнителите на отделните договори; промени в
законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната
програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с
бенефициента; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията
по договора от страна на Възложителя. За всеки от изброените рискове са предложени
мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки
за недопускане/предотвратяване на риска и мерки мерки за преодоляване на последиците
при настъпване на риска.
Изложени са технически спецификации на материалите, които участникът ще
използва при реализацията на инвестиционния проект. Приложен е линеен календарен
график за изпълнение на СМР, График на работната ръка, с приложена диаграма на
работниците, График на техническото оборудване и механизация, График за доставка,
период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни
строителни материали.
С оглед на констатираното, Комисията
РЕШИ:
ДОПУСКА участник „ЩРАБАГ” ЕАД до оценка по техническите показатели от
утвърдената с документацията методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

II.

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛ
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

1. „ПЕНЕКА” ДЗЗД:
По показател „Техническа оценка на офертата” (ТО) – „Организация на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, членовете на
Комисията взеха единодушно решение: присъждат на участника „ПЕНЕКА” ДЗЗД –
30 (тридесет) точки, тъй като са налице следните обстоятелства:
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МОТИВИ:
1.1. Предложената от участника организация на персонала осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.
Участникът е описал организационните дейности, свързани с мобилизацията на
екипа за управление на обекта. Описани са основните дейности, които се извършват от
ръководния екип и изпълнителския персонал по време на отделните етапи за изпълнение,
предвидени от участника. Представена е структурната схема на Обединението със
съответните взаимовръзки, както между членовете на екипа, така и взаимоотношенията с
останалите участници в строително-инвестиционния процес. Описани са основните
процеси, които се изпълняват и контролират по време на отделните етапи, с цел постигане
на основните показатели, свързани с функционалността на проекта.
Участникът е описал организацията, която предвижда, за изпълнение на поръчката
по отношение на осигуряване на необходимите документи, свързани с реализацията на
обекта, предвидената механизацяи, отнасяща се за съответните видове СМР, технология на
изпълнение, съгласно изискванията на нормативната уредба, изпитване и контрол.
Разработени са видовете дейности, включени в проекта по отделните части, съгласно
техническата спецификация.
Представен е линеен график във вид мрежови график с линейни диаграми.
Представени са взаимовръзките между изпълняваните дейности, съгласно спецификата на
отделните видове СМР. Представен е график на работната ръка по позиции, по
количествена сметка и по дни, където се определят максималният брой работещи на
обекта. Представен е график на техническото оборудване и механизация по позиции, по
количествена сметка и по дни. Подборът на машини е съобразен с технологичната
обвръзка между отделните операции и работни звена, както и с постигане на минимални
загуби от технологичен престой на механизацията. Описана е собствената механизация, с
която разполага обединението.
Предвид всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че за Техническото
предложение на участника е налице обстоятелството „Предложената от участника
организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
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- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.”, същото е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.2. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти
(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.
Участникът е описал предвидената от него организация в етапа на подготовка на
строителната площадка и доставка на материли, включващи дейностите, свързани с
осигуряване на необходимите документи и разрешителни за започване на строителството.
Описани са основните документи, които трябва да бъдат актуални за целия период на
изпълнение на обекта. Участникът е описал предвидения от него екип от специалисти,
който ще бъде мобилизиран да ръководи (управлява) обекта, като е включил: Ръководител
обект, Технически ръководител, Ръководител на част „Паркоустройство и
благоустройство”, Ръководители бригади (звена), Отговорник по контрола на качеството,
Координатор по безопасност и здраве в строителството, Инженер-геодезист. Участникът е
описал организационните дейности, които ще се изпълняват от екипа за управление, за
следните специалисти: Ръководител екип, Технически ръководител, Отговорник по
контрола на качеството, Координатор по безопасност и здраве. Участникът не е описал
дейностите, които ще се изпълняват от останалите специалисти, посочени подробно в
предходното изречение. Не е представено описание на дейностите за следните
специалисти: Ръководител на част „Паркоустройство и благоустройство”, Ръководители
бригади, Инженер геодезист. Същевременно същите са посочени, че ще бъдат
мобилизирани в организацията на участника по отношение изпълнението на дейностите,
включени в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали.
Участникът е направил описание на основните дейности, които ще се извършват
преди започване на СМР: одобряване на ПБЗ, издаване на различни разрешителни,
подготовка на документите за откриване на строителната площадка, заверка на заповедна
книга за строежа. Описани са необходимите документи за откриване на строителната
площадка. Въпреки това, той не е предвидил, че за откриване на строителната площадка, с
оглед изискванията на чл. 157, ал. 2 ЗУТ, трябва да се изиска от Възложителя и одобрен
Проект за управление на строителните отпадъци (ПУСО), въз основа на който да се
осигури извозването на строителните отпадъци от оторизирано за това лице. Освен това
участникът некоректно е описал процедурата по заверка на заповедната книга, тъй като
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същата не се заверява от органа, издал разрешението за строеж, а от строителния надзор
(касае обекти от IV-та категория, какъвто е настоящият обект).
Участникът е представил организацията на етапа на строителство, като е описал
необходимата механизация, технологията на изпълнение, изпитване и контрол, относима
нормативна уредба. Участникът е разработил дейностите, включени в проекта, по части
„Архитектура”, „Конструкции”, „Геодезия”, „Ландшафт и озеленяване”, „ВиК”, „Електро”,
„Водно огледало”. Описани са процесите, които ще се изпълняват и контролират във
връзка с изпълнението на договора, както следва:
- управленски процеси: управление на бизнеса и организацията, управление на
съответствието, наблюдение, анализ и подобрение;
- основни процеси: офериране и договаряне с клиента, управление на проект,
проектиране, производство, изпълнение на СМР;
- спомагателни процеси: закупуване, човешки ресурси, поддръжка на
инфраструктурата, защита на работна среда, складово стопанство.
В представените „основни процеси” участникът е включил дейност, която не е
предмет на настоящата поръчка, а именно: дейност по „Проектиране”. В техническото
задание Възложителят ясно е дефинирал, че за настоящата процедура има издадено и
влязло в сила, валидно Разрешение за строеж. Същевременно на няколко места в
Техническото си предложение участникът е включил дейността „Проектиране”, която не е
предмет на настоящата поръчка и участникът не е обосновал по никакъв начин
включването й в предложението си. Освен това той не е определил какви дейности се
включват в понятието „Производство”, описано към „основните процеси” и какво
отношение има към изпълнението на проекта от участника.
Участникът е направил описание на задълженията на експертите, както и
разпределението и отговорностите между членовете на екипа, както следва: Гл. Инженер,
Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт ЗБУТ, Екип – контрол по
качеството, Експерт проектант ПБЗ, Експерт проектант ВОБД, Инженер-геодезист,
Ръководител звено (бригада), Ръководител механизация, Експерт ПТО, Експерт –
юридически отдел, Експерт логистика и доставка на материалите, Управител на склад,
Счетоводител.
Предвид всичко гореизложено, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството: „За изпълнението на всеки от етапите е показано
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.” е налице
във вид, годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената методика,
тъй като наличието на част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея,
както и наличието на вътрешни противоречия и непълноти в предложението за
изпълнение, не би могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която
съответства в пълна степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка, Комисията
единодушно реши, че процесната процедура относно наличие на съответното
обстоятелство, не е налице в предложението на участника, съгласно описаните по-горе
констатации.
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1.3. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс – ръководен
екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението им експерт/и.
Участникът е представил Организация на ръководния състав и персонал, на който е
възложено изпълнението на поръчката. Същият е разпределил персонала в ръководен,
одитиращ, експертен екип и екип от инженерно-технически експерти, както следва:
- ръководен екип, включващ Главен инженер, Ръководител обект, Технически
ръководител, инж. Геодезист, Ръководител бригада/звено;
- екип от инженерно-технически експерти, включващ: Инженер „ВиК”, Инж.
„Електро”, Инж. „Пътно”, Арх. „Ландшафтно озеленяване”;
- одитиращ екип: Експерт ЗБУТ, Експерт – контрол по качеството;
- експертен персонал: Ръководител механизация, Експерт ПТО, Експерт проектант
ПБЗ, Експерт проектант „ВОБД”, Експерт човешки ресурси, Експерт – юридически отдел,
Счетоводител, Експерт по логистика и доставка на материалите, Управител на склад.
Откриват се несъответствие между екипа, представен в Строителното предложение,
т. 2.2. „Дейности, свързани с мобилизация на екипа за управление на обекта” и екипа,
представен в „Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката”, т. 1. „Професионалната компетентност на персонала, на
който е възложено строителството. Организация на ключовия екип”, тъй като в
„Организацията на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението
на поръчката” в Ръководния екип не е предвиден експерт „Ръководител по
паркоустройство и благоустройство”, който е предвиден като такъв в Строителното
предложение, т. 2.2.
В част „Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката”, т. 1.1., Участникът е представил структурна схема на
Обединение „ПЕНЕКА” ДЗЗД със съответните взаимовръзки между отделните участници.
В представената схема са дадени взаимоотношенията между Главен инженер, Отчетник,
Ръководител проект, Технически ръководител, ПТО, Изпълнителски състав, Експерт
логистика и Доставчик на материали. От така представената схема е видно, че в състава на
Обединението има и включени експерти „Ръководител проект” и „Отчетник”, които не са
включени в описаните преди това в т. 1 от тази част на предложението за изпълнение
екипи и експертен персонал. Участникът не е разяснил какво има предвид под понятието
„Изпълнителски състав” и какъв персонал обхваща то.
На следващо място, Участникът е описал отговорностите на екипа по отношение
само на част от дейностите, включени в управленските, основните и спомагателните
дейности, а именно: Управление на проект, Изпълнение на СМР, Закупуване на материали,
суровини и изделия, Осигуряване на човешки ресурси, Поддръжка на инфраструктура,
Защита на работната среда. Участникът не е разработил отговорностите на екипа си по
отношение на останалите дейности, включени в управленските, основните и
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спомагателните процеси, описани от самия него в т. 1.1.1. от „Организация на ръководния
състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”.
Предвид всичко гореизложено, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „За изпълнението на всеки от етапите е показано
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.” е налице
във вид, годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика,
тъй като наличието на част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея,
както и наличието на вътрешни противоречия и непълноти в предложението за
изпълнение, не би могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която
съответства в пълна степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка, Комисията
единодушно реши, че процесната процедура относно наличие на съответното
обстоятелство, не е налице в предложението на участника, съгласно описаните по-горе
констатации.
1.4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е описал контрола върху последователността на дейностите и задачите
при стартиране на обекта, при изпълнение на строителството, както и при приемане на
обекта. Той е представил график за доставка на материалите, начините за контрол на
материалите и доставките, изискванията на техническите спецификации относно
материалите и фабричните доставки, складиране, охрана на оборудване и материали,
набавяне на необходимите документи, транспортиране, приемане, складиране и
съхранение на материалите и контрол върху доставените материали. Описан е подробно
контролът, който се предвижда да се осъществява при изпълнението на строителномонтажните работи.
Участникът е разработил обстоятелството „Предложени са мерки за вътрешен
контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено
изпълнение на поръчката.”, посочено е и е обосновано възлагането на отделните задачи от
експертния екип на работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазването на изискванията за
качество. Комисията единодушно реши, че гореописаното обстоятелство е
разработено в съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените
резултати, предвидените дейности и отговорности.
1.5. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е
възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника.
Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.
В част „Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката”, т. 1.3.1. „Разпределение на задачите в екипа от специалисти
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по време на изпълнението на поръчката”, Участникът е представил в табличен вид
разпределението на задачите в екипа от специалисти по време на изпълнението на
поръчката, като са взети предвид следните фактори: задача, отговорен ключов експерт,
начало на изпълнението на задачата, приключване на изпълнението и постигнати
резултати. В таблицата са представени три основни етапа: подготвителен, изпълнение на
СМР, демобилизация и предаване на обекта. Описани са основните дейности, включени в
отделните етапи. За подготвителния етап участникът е определил следните експерти,
отговорни за изпълнението му: Главен инженер, Технически ръководител, Ръководител
обект, Експерт ЗБУТ, Експерт логистика и доставка на материали, Експерт по контрол на
качеството. Същевременно в Строителното предложение, в т. 2.2. участникът е изброил
следните експерти, отговорни за изпълнението на етап „Подготовка на строителството
преди началото на изпълнение на СМР”: Ръководител обект, Технически ръководител,
Отговорник по контрола на качеството, Координатор по безопасност и здраве. Налице е
разминаване при описанието и дейностите на отговорните експерти в предложената от
участника организация на етапа на подготовка на строителната площадка, описани в
Строителното предложение и в част „Организация на ръководния състав и на персонала,
на който е възложено изпълнението на поръчката”. Участникът е предоставил
информация, в която се откриват несъответсвия при описанието на отговорните лица за
изпълнението на етапа, свързан с подготовката на строителството, а именно: в част
„Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката” са включени Главен инженер и Експерт логистика и доставка на материали,
които не са предвидени в Строителното предложение.
Предвид всичко гореизложено, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „Посочено е разпределението на дейностите по
изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено
и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на
участника. Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.” е налице във вид,
годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика, тъй като
наличието на част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея, както и
наличието на вътрешни противоречия и непълноти в предложението за изпълнение, не би
могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна
степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка, Комисията единодушно реши, че
процесната процедура относно наличие на съответното обстоятелство, не е налице в
предложението на участника, съгласно описаните по-горе констатации.
1.6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на
персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при
възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от
страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на
обществената поръчка.
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Участникът е предложил система за осъществяване на външни комуникации между
Възложителя, Консултанта и Изпълнителя. Представил е дейности, които ще предприеме
при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка и
при поетапно възлагане на изпълнението на предмета на поръчката. Описал е различни
причини, които биха довели до прекъсване на изпълнението на обществената поръчка,
като например забавено финансиране (предвидено в етапа по подготовка на изпълнението
на обекта или при частично изпълнено строителство), промяна на инвестиционните
намерения, лоши метеорологични атмосферни условия. Участникът е описал дейностите,
които ще предприеме за мобилизация на допълнителни ресурси или преразпределение на
съществуващите такива. При поетапно възлагане, участникът предвижда да направи нова
организация на всички ресурси и да предприеме демобилизация на част от ангажираната за
обекта механизация.
Участникът е разработил обстоятелството „Посочени са начин на комуникация с
Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване
изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при
поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка.”. Комисията
единодушно реши, че гореописаното обстоятелство е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията
на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
Участникът е включил в Техническото си предложение и други организационни
мерки, извън дефинираните в изискванията на Възложителя, които са описани като вид,
обхват и съдържание. Предоставил е мерки за намаляване на затрудненията на достъпа,
мерки за намаляване на шума, мерки срещу емисии на вредни газове, мерки срещу
замърсяване, мерки за опазване на строителните отпадъци, мерки за намаляване на
затрудненията
при
предоставяне
на
комунални
услуги:
водоснабдяване,
електроснабдяване, интернет, телефон, сметосъбиране, пожарна безопасност на
строителната площадка. Предвидени са още мерки по ЗБУТ, мерки за управление на
рисковете, Мерки за опазване на здравето на работниците, Мерки за опазване на околната
среда. Включена е система за осъществяване на външен мониторинг и контрол. Описан е
подробно подходът за изпълнение на поръчката. Предвидено е изпълнението на
строително-монтажни работи при неблагоприятни атмосферни условия, предприемането
на мерки по ЗБУТ, мерки за управление на рисковете, мерки за опазване на околната среда
и мерки за управление на отпадъците, както и система за управление на качеството и
съответни нормативни изисквания, които следва да бъдат стриктно спазвани при
реализацията на проекта.
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Участникът е разработил в Техническото си предложение обстоятелството
„Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.”.
Комисията единодушно реши, че гореописаното обстоятелство е разработено в
съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати,
предвидените дейности и отговорности.
2. „ПАНОВ” ЕООД:
По показател „Техническа оценка на офертата” (ТО) – „Организация на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, членовете на
Комисията взеха единодушно решение: присъждат на участника „ПАНОВ” ЕООД –
20 (двадесет) точки, тъй като са налице следните обстоятелства:
МОТИВИ:
1.1. Предложената от участника организация на персонала осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.
Участникът е представил структурна схема на ръководния екип, отговорен за
изпълнение на поръчката. Предложена е организация на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, организацията на работата на ключовия екип от експерти,
разпределени са отговорностите и дейностите между отделните експерти в екипа. Описани
са видовете СМР, съгласно техническата спецификация, като участникът е предоставил
следната информация: наименование на вида строително-монтажни работи,
продължителността им в дни, броя работници, отговорния експерт, необходимата
механизация.
Направено е описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР.
Описани са етапите и дейностите при изпълнението на СМР.
Представен е линеен календарен график за изпълнението на СМР, както и диаграма
на работната ръка към графика. Отделно е включен и график на необходимата
механизация. Представените графици са структурирани както за отделните етапи, така и за
целия период на строителството.
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Предвид всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че за Техническото
предложение на участника е налице обстоятелството „Предложената от участника
организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.”, същото е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.2. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти
(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.
Участникът е описал технологията за изпълнение на основните видове строителномонтажни работи, както следва: тротоарни настилки, бетонови бордюри, стълби,
изграждане на зелени площи – дървесни видове и тревни чимове, водопровод. Не е
описана технологията на изпълнение на видовете дейности по част „Електрическа”, част
„Канализация”, както и свързаните дейности с изграждането на „Водно огледало”.
Представено е описание на организацията на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, организацията на работата на ключовия екип от експерти,
разпределението на отговорностите и дейностите между експертите в екипа. Направена е
структурна схема на екипа за изпълнение на проекта в следния състав: административен
отдел, ръководител проект, отговорник по качеството, отговорник по ЗБУТ, отговорник
доставка и снабдяване, отговорник механизация, технически ръководител, специалист
„Електротехника”, специалист „ВиК”, ръководител строително звено/бригада, специалист
геодезия, специалист озеленяване, изпълнителски състав.
Описани са основните дейности и взаимоотношения на отговорния персонал
(ръководен и изпълнителски) за изпълнение на поръчката, както следва: ръководител
обект, технически ръководител, отговорник контрол по качеството, координатор по ЗБУТ,
специалист електротехника, специалист „ВиК”, специалист геодезия, специалист
озеленяване, отговорник по управление на строителните отпадъци – еколог; бригадир екип
земни работи, бригадир екип „ВиК”, бригадир екип „Електро”, бригадир екип настилки.
В представената структурна схема и в последващото описание на разпределението
на отговорностите и дейностите между експертите има разлики, неясноти и непълноти. За
част от членовете на предложения в структурната схема екип не са разписани
отговорностите и дейностите, които ще извършват, а именно: за ръководител проект, за
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отговорник доставка и снабдяване, за отговорник механизация. Освен това е направено
описание за дейностите и задачите на специалисти, които не са включени в структурната
схема, а именно: ръководител обект, отговорник за управление на отпадъците – еколог.
Участникът не е описал какво се включва в понятието „изпълнителски състав”, което е
включено в описаната структурна схема на екипа.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството: „За изпълнението на всеки от етапите е показано
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.” е налице
във вид, годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика,
тъй като наличието на част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея не
би могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна
степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка единодушно Комисията реши, че
процесната процедура, относно наличие на съответното обстоятелство, не е налице в
предложението на участника, съгласно описаните по-горе констатации.
1.3. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс – ръководен
екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението им експерт/и.
В табличен вид участникът е представил видовете СМР, мярката, в която се
изчисляват, количеството им, продължителността на извършване в дни, екипът, който ще
извърши работата, отговорният експерт, необходимата механизация. Като отговорни
експерти за отделните видове работи са представени само техническият ръководител,
специалистът по озеленяване, специалистът „Електро”, специалистът „ВиК”. Другите
експерти и специалисти, които са посочени като част от екипа за изпълнение на поръчката,
не са включени в таблицата, касаеща видовете работи и на тях не са им отредени функции,
отговорности и задачи при изпълнението на СМР. Това се отнася за следните експерти:
ръководител обект, координатор по ЗБУТ, отговорник контрол по качеството, отговорник
по управление на строителните отпадъци – еколог. Освен това участникът твърди, че в
описаната таблица е включена информация и за необходимите материали за обекта, но
такава не е представена.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „За всеки от етапите са дефинирани необходимият
човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и.” е налице във вид, годен за оценка,
съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика, тъй като наличието на
част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея не би могло да се приеме
от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна степен на изискванията
на Възложителя. В тази връзка, единодушно Комисята реши, че процесната процедура
относно наличие на съответното обстоятелство, не е налице в предложението на
участника, съгласно описаните по-горе констатации.
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1.4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти за качеството на изпълнението на поръчката. Определил е, че всички процеси
преминават през следните фази: планиране, реализация, контрол, отчет, последващ анализ.
Контролът на процесите включва: контрол на техническата документация; контрол на
влаганите материали и комплектовка – контрол при съхранение на материалите по време
на производствен процес, контрол при транспортиране; контрол на ресурсите; контрол на
работната среда; контрол на параметрите на процесите; контрол на специалните процеси;
контрол на идентификацията; контрол на документирането; контрол на качеството.
Участникът е разработил обстоятелството „Предложени са мерки за вътрешен
контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено
изпълнение на поръчката.”, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от
експертния екип на работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазването на изискванията за
качество. Комисията счита, че гореописаното обстоятелство е разработено в
съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати,
предвидените дейности и отговорности.
1.5. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е
възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника.
Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.
Участникът е описал етапите и дейностите при изпълнение на СМР. Дефинирал е
следните етапи:
- първи етап: подготовка на площадката, включващ: организация на строителната
площадка, поставяне на табели и знаци, захранване на обекта с ток и вода, определяне
местата за поставяне на контейнер за строителни отпадъци, изграждане на временно
битово стопанство;
- втори етап: изпълнение на строително-монтажни работи, включващ: временно
строителство; демонтажни и подготвителни работи; изпълнение на основни видове СМР,
съгласно количествената сметка на техническата спецификация.
В описанието на дейностите, част от втория етап, не са включени всички видове
дейности, съгласно техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект,
свързани с изпълнението на обекта. Така например липсва описание на изграждането на
подстени J, H, F, E, D, C, предвидено като вид работа в техническата спецификация. И в
двата етапа част от описаните дейности са идентични. Така например повтаря се
изграждането на временно битово стопанство и временното строителство. Участникът не е
описал начина на контрол, който ще се извършва, нито от кого ще се извършва. Не е дал
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описание на дейностите, което не дава възможност на Комисията да установи дали
участникът е напълно запознат със същността на дейността.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „Посочено е разпределението на дейностите по
изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено
и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на
участника. Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.”, е налице във
вид, годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика, тъй
като наличието на част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея, не би
могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна
степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка Комисията единодушно реши, че
процесната процедура относно наличието на съответното обстоятелство, не е налице в
предложението на участника, съгласно описаните по-горе констатации.
1.6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на
персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при
възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от
страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на
обществената поръчка.
Участникът е разработил План за комуникация с Възложителя и всички участници
в строителния процес. Предложил е организационни мерки на персонала. Описал е
начините за комуникация с Възложителя и координацията между участниците в проекта,
както следва: Възложител – Строител, Авторски надзор – Строител. Представени са
организационни мерки на персонала на Изпълнителя. Предложени са действия и мерки,
предприети от изпълнителя при възникване на различни ситуации – прекъсване на
строителството от Възложителя и поетапно възлагане, които ще доведат до повишаване
качеството на изпълнение.
Изпълнителят не е описал адекватни действия, които ще предприемем при
прекъсване на изпълнението. Изложил е, че ще се провеждат периодични срещи на
страните по Договора – това е задължителна дейност, която се извършва периодично, а
изискването на Възложителя в случая се отнася за възникване на определени ситуации, с
което изисква от Строителя адекватни мерки именно за тези извънредни ситуации. Освен
това участникът е декларирал, че при готовност от страна на Възложителя да започне
същинска работа на обекта, участникът има готовност в най-кратки срокове да започне
СМР. Той не е разбрал дефинираната от Възложителя ситуация, а именно: действие на
строителя при спиране на строителството на обекта, а не готовност на изпълнителя при
продължаване на СМР.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „Посочени са начин на комуникация с Възложителя
и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат
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предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на
обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане
изпълнението на предмета на обществената поръчка.” е налице във вид, годен за оценка,
съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената Методика, тъй като наличието на
част от изискуемата информация и липсата на друга част от нея, не би могло да се приеме
от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна степен на изискванията
на Възложителя. В тази връзка Комисията единодушно реши, че процесната процедура
относно наличието на съответното обстоятелство, не е налице в предложението на
участника, съгласно описаните по-горе констатации.
1.7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията
на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
Участникът е описал определени ситуации, които биха могли да възникнат при
изпълнение на обекта, както и предприетите действия за преодоляване на ситуацията,
както следва: неблагоприятни климатични условия; недостатъчно подкрепа от срана на
Възложителя; технологични проблеми по време на строителството; промени в
законодателството на Република България. Предложени са мерки за опазване на околната
среда. Предложени са и мерки за управление на качеството, включващи: контрол на
качеството на влаганите строителни материали – основни изисквания към материалите;
контрол на качеството на изпълняваните СМР; контрол на времето на изпълнение на
договора.
Направена е оценка на риска, като са оценени възможните рискове, които могат да
възникнат при следните видове дейности: товарни дейности (ръчни и машинни), земни
работи, товаро-разтоварни работи при складиране на материали и оборудване.
Предоставени са технически спецификации на материалите, които Участникът ще
използва при реализацията на инвестиционния процес.
Участникът е дефинирал и разработил други организационни мерки, описани във
вид, обхват и съдържание, като е дал аргументирана обосновка относно включването им,
което ще доведе до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Комисията
счита, че гореописаното обстоятелство е разработено в съответствие с обема, обхвата и
предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и отговорности.
3. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”:
По показател „Техническа оценка на офертата” (ТО) – „Организация на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, членовете на
Комисията взеха единодушно решение: присъждат на участника ДЗЗД
„ЕВРОСТРОЙ” – 60 (шестдесет) точки, тъй като са налице следните обстоятелства:
МОТИВИ:
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1.1. Предложената от участника организация на персонала осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.
Представена е организационната структура на персонала, като са посочени всички
участници в строително-инвестиционния процес, субординацията и взаимовръзките
помежду им. Ясно са представени ключовите експерти, отговорни за изпълнение на
поръчката от страна на Изпълнителя. Участникът ясно е дефинирал дейностите и обхвата
им, за които ще отговаря всеки един ключов експерт. Предвидени са задълженията на
всеки един експерт от екипа и мерките за вътрешен контрол. В допълнение са описани
правомощията, връзките, взаимоотношенията и субординацията между експертите в екипа.
Участникът е описал дейностите, включени в основните етапи при изпълнение на
поръчката, съгласно техническата спецификация и в съответствие с одобрената проектна
документация. Участникът е представил описание на технологията и изискванията за
изпълнение на основните видове СМР и методите за оказване на текущ контрол.
Представен е линеен график във вид на мрежови график с линейни диаграми.
Представени са взаимовръзките между изпълняваните дейности, съгласно
спецификата на отделните видове СМР. Представен е график на работната ръка по
позиции, по количествена сметка и по дни, където се определят максималният брой
работещи на обекта.
Предвид всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че за Техническото
предложение на участника е налице обстоятелството „Предложената от участника
организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.”, същото е разработено в съответствие с
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обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.2. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти
(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.
Участникът е описал подробно организацията на работата по изпълнение на
поръчката. Направил е описание на дейностите по организация на строителната площадка
с цел осигуряване на необходимите условия за работа на оторизираните лица. Описал е
дейностите по осигуряване на ресурсното обезпечаване, както и начина на събиране,
съхраняване и извозване на строителните отпадъци. Представени са дейностите по
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обвързани са дейностите по
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд с изпълнението и
актуализацията на проекта по ПБЗ.
Изложена е подробно организацията на ръководния състав на персонала, на който е
възложено изпълнението на обекта.
Участникът е дефинирал следните етапи на изпълнение на поръчката: иницииране,
планиране, изпълнение, контролиране, управление и приключване. В технологична
таблица участникът много подробно е разработил виждането си за всеки един етап, като е
описал необходимите задачи, които трябва да се изпълнят, начина на постигане на
заложените цели, очакваните резултати. Всичко, което е представено в технологичната
таблица, е в строга връзка и в съответствие с описаните принципи, изисквания и насоки на
дефинираните етапи и съпътстващите ги основни процеси, включени в технологичната
спецификация и съгласно одобрения проект.
Участникът е описал дейностите, включени в основните етапи при изпълнение на
поръчката, съгласно техническата спецификация и в съответствие с одобрената проектна
документация, както следва:
- дейност 1: подготвителни работи за започване на СМР – устройване на временен
офис, мобилизация на техника и работна ръка, поставяне на ограда и информационни
табели, доставка на контейнер за строителни отпадъци, доразработване на ПБЗ:
- дейност 2: организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР –
осигуряване на човешки ресурси и определяне на конкретни отговорности на експертите
по отделните части и комуникация; осигуряване на материални ресурси (строителни
материали, продукти и изделия); осигуряване на строителна техника, механизация и
инструменти; осигуряване на дейности по контрол на качеството на изпълнените СМР и
влаганите материали;
- дейност 3: организация за съдействие при осъществяване на авторски надзор и
контрол от страна на Възложителя на обекта;
- дейност 4: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
противопожарна безопасност;
- дейност 5: приемане и отчитане на строителството;
- дейност 6: завършване на обекта;
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- дейност 7: приемане и предаване на обекта.
Представена е организационната структура на персонала, като в схематичен вид са
посочени всички участници в строително-инвестиционния процес, субординацията и
взаимовръзките помежду им. Ясно са представени ключовите експерти, отговорни за
изпълнението на поръчката от стрна на участника: Ръководител обект, Експерт „Контрол
по качеството”, Координатор по безопасност и здраве, Технически ръководител, Експерти
(инженерен състав): експерт част „Архитектура”, експерт част „Конструктивна”, експерт
част „ВиК”, експерт част „Електро”, експерт част „Пътна”, експерт част „Ландшафтна
архитектура”.
В табличен вид участникът ясно е дефинирал дейностите и обхвата им, за които ще
отговаря всеки един ключов експерт, съгласно описанието на екипа, задълженията на
експертите от екипа и мерките за вътрешен контрол. В допълнение са описани
правомощията, връзките, взаимоотношенията и субординацията между експертите в екипа.
Участникът е разработил обстоятелството „За изпълнението на всеки от етапите е
показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача.”, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на задачите,
отчитането на резултатите и проследяване на спазването на изискванията за качество.
Комисията счита, че гореописаното обстоятелство е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.3. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс – ръководен
екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението им експерт/и.
Участникът е описал в детайли задълженията и отговорностите на ключовия
персонал и изпълнителския състав от работен персонал, по отношение на дейностите,
включени в основните етапи, съгласно организацията за изпълнение на поръчката,
разпределението съгласно графика за изпълнение и съответно диаграмата на движение на
работната ръка на обекта. Ясно са дефинирани взаимоотношенията и субординацията
между ключовите експерти и изпълнителския състав в екипа на участника. Представена е
като вид, брой и технически параметри предвидената строителна механизация и техника,
която ще бъде използвана по време на изпълнението на обекта. Описан е механизмът на
документооборот и управление на документация, взаимоотношенията с Възложителя и
останалите участници в строително инвестиционния процес.
Комисията счита, че с така предложения ръководен екип и персонал за изпълнение
на поръчката, респективно описанието на задълженията на отговорните експерти за
изпълнението им, участникът ще успее да постигне очакваните резултати при
изпълнението на поръчката. Освен това представената организационна структура на
човешките ресурси е направена в съответствие с обема, обхвата и предмета на
поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и отговорности.
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1.4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил детайлно разработени мерки за вътрешен контрол и
организация на екипа от експерти за качеството на изпълнението на поръчката.
Участникът е определил, че всички процеси преминават през следните фази: планиране,
реализация, контрол, отчет, последващ анализ. Контролът на процесите включва:
 Управление на доставките на материали и изделия;
 Контрол на качеството на доставките и материалите и комплектовка;
 Управление и контрол на качеството на изпълнение на СМР;
 Мониторингови дейности – организация на дейностите;
 Контрол по спазване на нормативната уредба;
 Управление и контрол на документооборота;
 Съдействие при дейностите на авторския надзор.
Участникът е разработил обстоятелството „Предложени са мерки за вътрешен
контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено
изпълнение на поръчката.”, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от
експертния екип на работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на
задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за
качество. Комисията счита, че гореописаното обстоятелство е разработено, в
съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати,
предвидените дейности и отговорности.
1.5. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е
възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника.
Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.
Участникът е предложил организация и подход на изпълнение. Участникът е
представил плана си за реализация на видовете дейности по отношение на съвместяване
работата между ключовите експерти и специализираните звена по изпълнение на СМР.
Ясно са дефинирани взаимоотношенията помежду им, разпределението на дейностите във
вертикално ниво, както и начина на контролиране изпълнението на задачите и на
постигнатите резултати, в зависимост от изискванията на проектната документация.
Представено е взаимодействието с институциите и с останалите участници в
строително-инвестиционния процес: описани са процесите по подготовка и съгласуване на
документацията, свързана с изпълнението на строителния процес, дейностите по
изпитване и контрол на изпълнените СМР, дейностите по документиране на строителния
процес, описание на алгоритъма за одобрение, доставка и влагане на материалите.
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Участникът е разработил обстоятелството „Посочено е разпределението на
дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в
екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на задачите,
отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.”.
Комисията счита, че гореописаното обстоятелство е разработено, в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на
персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при
възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от
страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на
обществената поръчка.
Участникът детайлно е представил начина на комуникация с Възложителя: писмена
кореспонденция, електронна поща и факс. Предвидил е провеждане на работни срещи –
официални и работни, между Възложителя и останалите участници в строителноинвестиционния процес.
Участникът е разработил подробно възможните причини, които биха довели до
прекъсване на изпълнението на обществената поръчка: влошаване на климатичните
условия, промяна в нормативната уредба, регулираща изпълнението на поръчката,
наличието на подземна инфраструктура, която трябва да се измести или откриването на
археологични находки. Участникът е описал адекватни дейности, които ще предприеме с
цел опазване състоянието на обекта по отношение на изпълнените СМР, опазване на
околното пространство и мерки и временна организация на движението.
При поетапно възлагане е предвидил актуализация на одобрения график за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както и предприемане
на мерки за съгласуване на действията му с представителите на проектанта, строителния
надзор и общинската администрация.
Участникът е разработил обстоятелството „Посочени са начин на комуникация с
Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване
изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при
поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка.”. Комисията
счита, че гореописаното обстоятелство е разработено, в съответствие с обема,
обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и
отговорности.
1.7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията
на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
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Участникът детайлно е предложил други мерки, извън посочените в изискванията
на Възложителя, които са описани като дейности, обхват и обем. Направил е описание на
мерки за преодоляване или намаляване на затрудненията на местното население,
работещите и посетителите на град Царево. Дефинирал е следните затруднения:
затруднение относно достъпа до комунални услуги за целия период на изпълнение на
СМР, затруднения, свързани с увеличение на запрашеността и шума при изпълнение на
СМР, затруднения, свързани със създаване на предпоставки за злополуки и възможни
наранявания на лица на строителната площадка. Предложил е набор от мерки за
преодоляване на дефинираните затруднения. Освен това е предложил мерки за опазване на
околната среда, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии, пожари и евакуация,
мерки за безопасност и здраве.
Участникът е дефинирал и разработил други организационни мерки, описани по
вид, обхват и съдържание, като е дал аргументирана обосновка относно необходимостта от
включването им в предложението за изпълнение, тъй като същото води до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката. Комисията счита, че гореописаното
обстоятелство е разработено, в съответствие с обема, обхвата и предмета на
поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и отговорности.
4. „ЩРАБАГ” ЕАД:
По показател „Техническа оценка на офертата” (ТО) – „Организация на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, членовете на
Комисията взеха единодушно решение: присъждат на участника „ЩРАБАГ” ЕАД –
40 (четиридесет) точки, тъй като са налице следните обстоятелства:
МОТИВИ:
1.1. Предложената от участника организация на персонала осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.
Участникът е представил детайлно описание на задълженията и ангажираността на
ръководния експертен екип, както и описание на изпълнителския персонал, необходим за
цялостната реализация на проекта. Представени са разпределенията и отговорностите на
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отделните експерти на ниво отделни задачи, както и организационните връзки и
взаимоотношения с останалите участници в строително инвестиционния процес.
Участникът е представил описание на основните етапи на поръчката. Направено е
подробно описание на дейностите, по отношение на обема и обхвата на основните задачи,
предвидени в проекта. Представена е технологичната последователност и обхват на
строително-монтажните работи, включени в подготвителните дейности и дейностите по
същинското изпълнение.
Наличен е линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и
диаграма на работната ръка, както за целия обект, така и за отделните етапи, в които са
посочени начало и край на дейностите и сроковете за изпълнение.
Предвид всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че за Техническото
предложение на участника е налице обстоятелството „Предложената от участника
организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените СМР;
- участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката;
- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на
възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи,
в който са посочени сроковете за изпълнение.”, същото е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.2. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти
(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.
Участникът е направил описание на отделните етапи на поръчката, както следва:
Иницииране, Планиране, Изпълнение, Контролиране, Управление, Приключване. В
табличен вид са описани подробно видовете дейности, които са включени по отношение
на обема и обхвата на основните задачи, информация в кой документ са регламентирани
конкретните задачи и как се контролират резултатите от изпълнението на задачите.
Представена е технологичната последователност и обхват на строително-ремонтните
работи.
В табличен вид е представено детайлно описание на отделните етапи и съответните
дейности и строително-монтажни работи, включени към тях, с описание на задълженията
и ангажираността на експертния ръководен екип, описание на изпълнителския персонал,
включена цялостната реализация на проекта, описание и брой на необходимата
механизация, начало и край на процесите, както и продължителността на процесите в дни.
65

Предложен е ключов персонал, предвиден за изпълнение на поръчката: Технически
ръководител, Инженер по част „ВиК”, Инженер по част „Електро”, Инженер по част
„Пътна”, Архитект по ландшафтно озеленяване, Инженер по част „Конструкции”,
Коорфинатор по безопасни и здравословни условия на труд, Експерт по качеството.
Представено е разпределение на отговорностите и дейностите на ниво отделни задачи и
описание на организационните взаимоотношения за предвидените дейности в етапите на
изпълнение, но са констатирани пропуски и несъответствия. В етап „Иницииране” и в етап
„Приключване и демобилизация” са включени дейности: „Подписване на протокол
образец 2а” и „Съставяне на акт за установяване годността за приемане на строежите (акт
образец 15)”. Участникът е посочил, че отговорен за изпълнението на тези дейности, като
част от експертния ръководен екип, е Директор „ЩРАБАГ” ЕАД. Същевременно в част
„Организация на персонала” ключовият персонал, предвиден за изпълнение на поръчката,
не предвижда участието на Директора на „ШРАБАГ” ЕАД. Нещо повече, в структурната
схема, представяща разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и
клонове по вертикална йерархичност в екипа, отново не е предвидена експертна длъжност
Директор на „ЩРАБАГ” ЕАД. Освен това, в част „Разпределение на отговорностите и
дейностите на ниво отделна задача” отново не е предвидена длъжност Директор на
„ЩРАБАГ” ЕАД и не е описана ролята му в изпълнението на проекта.
За етап „Изпълнение/ подготвителни работи/ временно строителство” и дейностите,
включени в него, участникът е посочил, че отговорен за тези дейности е „Техническия
ръководител”. Същевременно в част „Разпределение на отговорностите и дейностите” на
ниво отделна задача част от дейностите за етап „Изпълнение/ подготвителни работи/
временно строителство” са вменени като отговорност на експерт „Координатор по
безопасност и здраве в строителството”. Това не е предвидено в частта от Техническото
предложение, касаеща последователността на изпълнение. В нея, дейностите в етап
„Изпълнение/ подготвителни работи/ временно строителство” са вменени единствено на
„Техническия ръководител”, включително и дейностите „Мерки за осигуряване на
безопасността и здравни условия на труд”, „Изграждане и поддържане на ВОБД за целия
период на строежа”, „Поставяне на информационна табела на строежа, съгласно
изискванията на Наредба № 2 от 2004 г.”, без да е включен „Координаторът по
безопасност и здраве в строителството.”.
На следващо място, за етап „Изпълнение/ подготвителни работи/ временно
строителство” и съответните дейности, включени в него, участникът е посочил, че
отговорен за тези дейности е „Техническият ръководител”. Същевременно в част
„Разпределение на отговорностите и дейностите” на ниво отделна задача, част от
дейностите за етап „Изпълнение/ подготвителни работи/ временно строителство” са
вменени като отговорност на експерт „Контрол по качеството”. Това не е предвидено в
частта от Техническото предложение, касаеща последователността на изпълнение. В нея
дейностите в етап „Изпълнение/ подготвителни работи/ временно строителство” са
вменени единствено на „Техническия ръководител”, включително и дейността „Одобрение
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и съгласуване на всички влагани материали в обекта”, без да е включен експерт „Контрол
по качеството”.
За етапа на изпълнение, част „Архитектура”, паркови елементи, участникът е
описал, че отговорни за тези дейности са Техническият ръководител, Строителният
инженер по част „Конструкци”, „Координаторът по безопасност и здраве в
строителството”. Съгласно обхвата на дейностите, в част „Разпределение на
отговорностите и дейностите” на ниво отделна задача за съответните експерти е написано,
че са отговорни за изпълнението на видовете дейности по съответната част, като в случая
релевантната част е „Ландшафтно озеленяване”. Съответният отговорен експерт е
„Архитект по част „Ландшафтно озеленяване”, който не е предвиден в частта от
Техническото предложение, касаеща Технологичната последователност и обхвата на
ремонтните работи.
За етапа на изпълнение/ част „Ландшафт”/ оборудване на поливна система,
участникът е посочил, че отговорни за тези дейности са Техническият ръководител,
Архитектът по част „Ландшафт-озеленяване”, Координаторът по безопасност и здраве в
строителството. Съгласно част „Разпределение на отговорностите и дейностите” на ниво
отделна задача за съответните експерти е записано, че са отговорни за „изпълнението на
видовете дейности по съответната част”, като в случая релевантната част е част „ВиК” и
отговорният за това експерт е Инженер „ВиК’, който не е включен в етапа на изпълнение/
част „Ландшафт”/ оборудване на поливна система.
Предвид всичко гореизложено, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството: „За изпълнението на всеки от етапите е показано
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.” е налице
във вид, годен за оценка, съгласно изискванията на Възложителя в утвърдената методика,
тъй като наличието на част от изискувмата информация и липсата на друга част от нея,
както и наличието на вътрешни противоречия и непълноти в предложението за
изпълнение, не би могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която
съответства в пълна степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка, Комисията
единодушно реши, че процесната процедура относно наличие на съответното
обстоятелство, не е налице в предложението на участника, съгласно описаните по-горе
констатации.
1.3. За всеки от етапите са дефинирани необходимият човешки ресурс – ръководен
екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението им експерт/и.
Участникът е описал управлението на работните процеси. Описал е технологията на
изпълнение и управление на дейностите, включени в етапите в обхвата на поръчката,
съгласно изискванията на техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект,
включващи подготвителни дейности (организация на временна база, офиси и услуги,
предоставени от изпълнителя, обектова охрана, временни депа за строителни отпадъци и
материали, уточняване на наличната подземна инфраструктура, ВОДБ, противопожарна
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защита, опазване на зелени площи, отлагане на геодезическа мрежа и отлагане върху
терена, организация на работната площадка) и дейности по организация на СМР
(организация на контрола на влаганите основни строителни материали, проектна
документация, описание на видовете СМР и тяхната последователност, нормативна
уредба). Представен е План за организация на работите, включващ организация и
мобилизация на човешките ресурси, ясно е дефиниран необходимият човешки ресурс,
включващ ръководен екип, сформиран от експерти: технически ръководител, инженер част
„ВиК”, инженер част „Електро”, инженер част „Пътна”, инженер част „Конструкции”,
архитект „Ландшафтно озеленяване”, експерт „Контрол по качеството” и КБЗ, както и
персонал за изпълнението на дейностите. Представени са организационни връзки,
взаимоотношения и субординация по отношение на екипа за управление и изпълнителския
екип. Ясно са дефинирани отговорностите и задълженията на ръководния екип.
Участникът е разработил обстоятелството „За всеки от етапите са дефинирани
необходимият човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и
задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.”. Комисията счита, че с
така предложения ръководен екип и персонал за изпълнение на поръчката, респективно
описанието на задълженията на отговорните експерти за изпълнението им, участникът ще
успее да постигне очакваните резултати при изпълнението на поръчката. Освен това,
представената организационна структура на човешките ресурси е направена в
съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката. Комисията единодушно реши, че
гореописаното обстоятелство е разработено в съответствие с обема, обхвата и
предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и
отговорности.
1.4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е представил процеси на организация и вътрешен контрол,
представляващи цялостна система от оперативни мерки и дейности, чиято цел е да се
осигури качество на изпълняваните строителни работи по време на реализацията на
Договора. Описани са направленията, в които ще бъдат насочени дейностите на участника.
Мерките за вътрешен контрол включват превантивен, текущ и последващ контрол по
отношение на материали, строителни продукти, изпълнение на СМР и текущо
документиране на изпълнението. Описани са мерки за осигуряване на качеството на
влаганите материали и продукти – проверки при производителя, контрол на доставените
материали, проверки, изпитване и други специализирани лаборатории, мерки за
осигуряване на качеството на изпълнение на видовете СМР, посредством информираност
между ключовия и изпълнителски персонал, мобилизиране на висококвалифицирани
експерти от ключов и изпълнителски персонал, мобилизация на подходяща техника и
механизация; мерки за осигуряване на качеството на документирането на изпълнените
СМР.
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При описанието на дейностите, по отношение на обстоятелството „Мерки за
вътрешен контрол” са предложени подмерки „Мерки за осигуряване на качеството на
влаганите материали и продукти” и „Мерки за осигуряване качеството на изпълнение на
видовете СМР”. В частта, касаеща мерките за осигуряване на качеството на влаганите
материали и продукти, участникът е описал, че ръководителят на обекта незабавно ще
уведомява отговорника за контрол на качеството на доставената партида материали и
продукти и че началник складовете за материали съхраняват и заприходяват годните
материали. Изложено е, че Ръководителят съгласува предварително с Възложителя
материалите и продуктите, а качеството на изпълнение на СМР се контролира от
Ръководителя на обекта.
От така изложената информация е видно, че участникът е вменил на експертите
„Ръководител обект” и „Началник склад” дейности и отговорни функции при
изпълнението на мерките за вътрешен контрол и по-конкретно подмерките за осигуряване
на качеството на влаганите материали и продукти и за осигуряване на качеството на
изпълнение на видовете СМР. Същевременно, описаните лица не са включени в екипа за
изпълнение на поръчката от участника, видно от представената от него структурна схема,
касаеща разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по
вертикална йерархичност в екипа, както и при описанието на предвидения екип, направено
в част „Организация на персонала.”. Тоест, участникът не е предложил ясно дефинирана и
описана организация на екипа от експерти, които смята да ползва при изпълнението на
предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Налице е разминаване между информацията, изложена от участника в различните части на
неговото Техническо предложение. Отделните части от Предложението за изпълнение не
са вътрешно съгласувани и не си кореспондират, тъй като в едната част са посочени едни
членове на екипа, впоследствие са посочени други такива. Това възпрепятства преценката
на членовете на Комисията дали е налице в Техническото предложение на участника ясно
и недвусмислено изградена организация на екипа от експерти, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията не биха могли да направят
обоснован извод, че обстоятелството „Предложени са мерки за вътрешен контрол и
организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.” е налице в неговата пълнота и във вид, годен за оценка, съгласно
изискванията на Възложителя в утвърдената Методика, тъй като наличието на част от
изискуемата информация и несъответствието на друга част от нея по отношение на
представената до момента информация от участника по отношение на състава на екипа, не
би могло да се приеме от Комисията за наличие на разработка, която съответства в пълна
степен на изискванията на Възложителя. В тази връзка, Комисията единодушно реши, че
процесната процедура относно наличие на съответното обстоятелство, не е налице в
предложението на участника, съгласно описаните по-горе констатации.
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1.5. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е
възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника.
Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.
Участникът е направил разпределение на дейностите по изпълнение на отделните
етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа. Описано е възлагането на отделните
задачи от експертния екип на работниците на участника. Предвидено е осъществяването
на контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяването
на спазването на изискванията за качеството. Контролът включва два етапа: първи –
контрол в хода на изпълнение на задачата, разделен на три нива, и втори – контрол при
вече изпълнена задача, разделен отново на три нива.
Описани са разпределението на отговорностите и дейностите на ниво отделна
задача. Представена е организационна схема, включваща участниците в строително
инвестиционния процес – Възложител, Строителен надзор, Проектант (авторски надзор) и
Изпълнител. В структурната част на Изпълнителя участникът е предоставил информация,
отразяваща екипа за управление на персонала за изпълнение, както и структурата на
участника по отношение на други лица, включени в Централния офис, допълнителен
съпътстващ персонал и изпитвателни лаборатории. Представени са хоризонталните
взаимовръзки и субординацията между отделните участници и експертите в екипите.
Участникът е разработил обстоятелството „Посочено е разпределението на
дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в
екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на
работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на задачите,
отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.” .
Описан е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване спазването на изискванията за качество. Комисията счита, че гореописаното
обстоятелство е разработено в съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката,
заложените резултати, предвидените дейности и отговорности.
1.6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на
персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при
възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от
страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на
обществената поръчка.
Участникът е предложил система от начини за комуникация с Възложителя и
организационни мерки на персонала. Описал е следните възможни начини на
комуникация: посредством писмена кореспонденция, приемо-предавателни протоколи,
елелктронна поща, телефонни и видео разговори, работни срещи – срещи за отчитане на
напредъка и работни срещи, свързани с решаване на текущи въпроси.
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Предложил е действия, които ще предприеме при възникване на ситуация по
прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и
при поетапно възлагане на изпълнението на обществената поръчка.
Описал е начините на осъществяване на комуникация с Възложителя и с останалите
участници в строително-инвестиционния процес. Предложил е методи за координация и
съгласуване на дейностите.
Участникът е разработил обстоятелство „Посочени са начин на комуникация с
Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване
изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при
поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка.”. Комисията
единодушно реши, че гореописаното обстоятелство е разработено в съответствие с
обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените
дейности и отговорности.
1.7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията
на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
Участникът е посочил други организационни мерки, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание, както
следва:
- Мониторинг: предвижда изпълнението на мерки за намаляване въздействието
върху околната среда:
 Мерки за опазване на околната среда от изливане на течни отпадъци;
 Мерки за опазване на околната среда от санитарно битови отпадъци;
 Мерки за опазване на околната среда от строителни отпадъци;
 Мерки за опазване на околната среда от въздействие на оборудване;
 Мерки за предотвратяване на замърсяване от прах и частици, шум и вибрации,
замърсяване на въздуха с газове;
 Мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните
аспекти на ежедневието;
- Управление на риска: участникът е направил оценка на възможните рискове,
които биха възникнали на строителната площадка във връзка с изпълнението на обекта.
Представил е механизмите за справяне със следните рискове:
 Времеви:
 Закъснение при началото на започване на работите;
 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по
строителството;
 Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
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 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна други участници в
строително-инвестиционния процес;
 Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация;
 Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или
други форми на реакция от страна на местното население;
 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинетересованите
страни в рамките на проекта – Възложител и изпълнители на останали договори;
 Промени в законодателството на ЕС и на Р. България;
 Промени в изискванията на оперативната програма във връзка с мониторинг на
дейностите;
 Неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. забава на плащания по Договора
от страна на Възложителя;
Участникът е представил и следните мерки по отношение на рисковите фактори:
 Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска;
 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска.
Предоставена е техническа спецификация на материалите, които участникът ще
използва при реализацията на инвестиционния проект.
Участникът е дефинирал и разработил други организационни мерки, описани във
вид, обхват и съдържание, като е дал аргументирана обосновка относно включването им в
процеса на изпълнение на обекта и с какво те ще повишат качеството на изпълнение на
поръчката. Комисията счита, че гореописаното обстоятелство е разработено в
съответствие с обема, обхвата и предмета на поръчката, заложените резултати,
предвидените дейности и отговорности.
Въз основа на горните констатации точките по показател „Техническа оценка на
офертата” (ТО) – „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката” са, както следва:
1. „ПЕНЕКА” ДЗЗД – 30 (тридесет) точки;
2. „ПАНОВ” ЕООД – 20 (двадесет) точки;
3. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ” – 60 (шестдесет) точки;
4. „ЩРАБАГ” ЕАД – 40 (четиридесет) точки.
Предвид гореизложеното, членовете на Комисията допускат до отваряне на ценови
оферти, както следва:
1. „ПЕНЕКА” ДЗЗД;
2. „ПАНОВ” ЕООД;
3. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”;
4. „ЩРАБАГ” ЕАД.
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