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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №3 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

Днес, на 07.07.2015 г. в 09.30. часа в стая 103, първи етаж в сградата на Община 

Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, се проведе заседание на комисията по провеждане 

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на 

изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Аварийна 

подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по 

седем обособени позиции”, открита с решение №439/15.05.2015 г. на кмета на общината, 

идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/С/11, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2015-0010, дата на публикуване на обявлението в РОП – 

15.05.2015 г., назначена със заповед № 508 от 16.06.2015 година, издадена от кмета на 

община Гоце Делчев.  

Комисията заседаваше в основния си състав, определен от кмета със заповед № 508 

от 16.06.2015 г.:  

Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“;  

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“;  

    2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО. 

Дневен ред на заседанието: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи към Плик 1 на 

участниците относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

2. Проверка на съответствието на документите в плик №1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

3. Разглеждане на документите в плик №2.  

 

По точка първа от дневния ред 

Председателят на комисията докладва, че съгласно решение №1 от 01.07.2015 г. 

комисията е трябвало да проведе заседание на 13.07.2015 г., но участник с пореден №1 

„ЕКОДИН” ЕООД е представил допълнителни документи на 06.07.2015 г., а от друг 

участник не са искани допълнително документи към плик №1 и комисията може да 

продължи работата си. 

І. От участник с пореден №1 „ЕКОДИН“ ЕООД, с. Копривлен е изискан един 

брой декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Костадин Георгиев Чакалов, в която в точки 1, 

4, 7 и 9 да бъдат отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за участника. 

В петдневния срок определен от комисията участникът е представил следните 

документи: 

1. Придружително писмо.  

2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП от Костадин Георгиев Чакалов, с отбелязани 

обстоятелства по т.1, 4, 7 и 9. 

 

По точка втора от дневния ред 
Комисията извърши повторна проверка за съответствието на документите в плик 

№1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението и документацията и установи: 



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни 
работи (СМР) на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по седем 

обособени позиции“ 

2 

1. Участник с пореден №1 „ЕКОДИН“ ЕООД, с. Копривлен е представил 

всички изискуеми документи и отговаря на изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението и документацията. 

2. За участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград, е представил 

всички изискуеми документи и отговаря на изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението и документацията. 

3. За участник с пореден №3 „ШЕРБЕТОВ-М” ООД гр. Гоце Делчев, е 

представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията за подбор, поставени 

от Възложителя в обявлението и документацията. 

4. За участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София, е 

представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията за подбор, поставени 

от Възложителя в обявлението и документацията. 

5. За участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, е представил всички 

изискуеми документи и отговаря на изискванията за подбор, поставени от Възложителя в 

обявлението и документацията. 

 

Във връзка с документите в плик №1, включително допълнително представените, 

от участниците и съответствието им с изискванията за подбор, поставени от възложителя, 

комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №3: 

Допуска до участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на 

обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и 

с. Лъжница по седем обособени позиции”, открита с решение №439/15.05.2015 г. на кмета 

на общината, идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/С/11, уникален номер в РОП при 

Агенция за обществени поръчки 00098-2015-0010, участниците: 

1. За обособена позиция №1: 

- участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

- участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София. 

2. За обособена позиция №2: 

- участник с пореден №”ЕКОДИН” ЕООД с. Копривлен; 

- участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград. 

3. За обособена позиция №3: 

- участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград; 

- участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

4. За обособена позиция №4: 

- участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград; 

- участник с пореден №3 „ШЕРБЕТОВ – М” ООД гр. Гоце Делчев. 

5. За обособена позиция №5 участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” 

ЕООД гр. София. 

6. За обособена позиция №6 участник с пореден №1 „ЕКОДИН“ ЕООД, с. 

Копривлен. 

7. За обособена позиция №7: 

- участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград; 

- участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

 

По точка трета от дневния ред  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №2 на допуснатите до 

оценка участници по обособени позиции:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Аварийна подмяна на канализация по ул.“Завоя 

на Черна“ между о.т.201 и о.т.214, гр.Гоце Делчев“ 
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Кратко описание на техническите предложения на участниците:  

1. Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №1: 

Участникът е описал: 

1. Мотивировка на направеното предложение, която съдържа описание на срока 
предложен от участника предложен в графичната част към техническото предложение. 
разработването на графика е съобразено с изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията. 

2. Описание на отделните етапи на изпълнение. Участникът е описал обекта, 
организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид е описал етапите и последователността 
за изпълнение на СМР: 1. Подготвителни работи, включващи подготовка на строителната 
площадка; 2. Разкъртване на настилки- асфалтова и трошенокаменна настилка и основен 
калдъръм; 3. Изкопни работи- изкоп с багер в земни и скални почви, ръчни изкопи в земни 
и слабо скални почви; 4. СМР по монтаж на канализационните тръби- подложка от пясък 
и бетон; доставка и монтаж на полиетиленови тръби, направа на РШ, изпитване на 
монтираните канализационни тръбопроводи, ръчно засипване, механизирано засипване и 
уплътняване; 5. Възстановителни работи на обекта- възстановяване на трошенокаменна 
настилка и основен калдъръм; 6. Демобилизация- почистване на строителната площадка; 
7. Въвеждане на обекта в експлоатация;. 

3.Описание на видовете СМР. Технология на изпълнение: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове 
СМР.Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа съгласно 
нормативните изисквания. Описани са нормативните актове, на които трябва да отговаря 
строителството. 

4. Подробно описание на необходимите ресурси. 

Участникът е описал работната ръка, която ще използва по време на изпълнение на 
поръчката, която е отразена в диаграмата на работната сила. Броят на работниците е 
определен на база на сметните норми в строителството и линейния график за изпълнение 
на СМР. 

Относно механизацията участникът е описал, че строителната механизация 
отговаря на изискванията за добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване. 

Относно ресурса на материали, участникът предвижда да доставя регулярно на 
обекта, съгласно изготвения график за доставки 

5. Контрол на изпълнението. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол.  

6. Организация и подход за изпълнение на поръчката.Участникът е описал 
организацията и системата за управление на обекта, като е посочил какъв организационен 
модел ще използва в подготвителната фаза и фазата на изпълнение, както и контролът, 
който ще се осъществява. 

Представена е организацията на строителната площадка, в т.ч. временна 
организация на движението, санитарно-битови помещения, сигнализация за бедствия, 
аварии, пожар, злополуки. Организация, подход и мерки по ЗБУТ. Изброени са 
нормативните документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната 
охрана.  
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Описани са мерки за опазване на околната среда, както и са изброени нормативните 
документи, които имат отношение към опазването на околната среда. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, график на работната ръка и 
график на механизацията. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЕЛИТСТРОЙ” АД 

не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. Съгласно 

изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, за да бъде 

допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на качество: Да е 

налице техническа и технологична обвързаност и логическа непротиворечивост  между 2 

(две) от Приложенията на Техническото предложение на конкретния участник.  

Техническо предложение, за което не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 
офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 
относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 
обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 
несъответствия: 

1. В Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности участникът не 
е направил подробно описание на предложените от него дейности, човешки ресурс и 
механизация. Липсва информация за конкретния обект и как участникът смята да изпълни 
строителството с какъв ресурс и механизация, по този начин комисията не може да 
направи съпоставка на отделните приложения към техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Линейният график не е 
изготвен по дни, а е посочен един месец. По този начин комисията не може да установи 
(проследи) през кои дни ще се изпълняват отделните видове СМР. Приложението не 
съдържа изискваната от Възложителя информация, липсват брой работници и не е 
посочена норма време за работниците, липсва посочена механизация, както и сметните 
норми. Не е посочени сроковете на започване и завършване на отделните видове СМР, 
като по този начин не може да се проследи дали ще бъде спазена технологичната 
последователност при изпълнението на строителството Поради липса на посочената 
информация, приложените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията не 
могат да бъдат съпоставени с ЛКГ, т.е. комисията не може да установи съответствие 
между поне две от приложенията на техническото предложение за да пристъпи към 
оценка.  

Съгласно изискванията на документацията и обявлението предложения, които не 
покриват минималното ниво на качество не се оценяват, а се отстраняват от процедурата. 

 

2. Участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София. 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 11 календарни дни или 0,36 месеца; 
2. Гаранционен срок- 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №1: 

Участникът е приложил: 

1. Уводна част: Описание на фирмата, опит и квалификация, организационна 
структура 

2. Описание на съществуващото състояние на обекта, която съдържа описание 
на настоящото състояние на канализационната мрежа на територията на гр.Гоце 
Делчев.Местоположение на обекта „Аварийна подмяна на канализация по ул.“Завой на 
Черна“ между о.т. 201 и о.т. 214, гр.Гоце Делчев“. Описан е предметът на обществената 
поръчка. 
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3. Организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, 

строителна механизация, критичен път, идентификация на рисковете. Организация 

на строителната площадка. 

Екипът от специалисти, които предлага участникът се състои от технически 
ръководител, контрольор върху качеството, координатор по ЗБУТ. Работниците са 
строителен работник и водопроводчик. При обща продължителност на строителството 11 
календарни дни, общата заетост е 968 ч.ч или средно на строителната площадка 11 
работника. 

Участникът е описал конкретните задължения на всеки от членовете на екипа. 

Относно механизацията се предвижда използването на Багер-1 бр.; Булдозер-1 бр.; 
Самосвал- 2 бр., Пневматична трамбовка- 1 бр.; Фугорез- 1 бр.; Високонапорна помпа - 1 
бр.; грейдер самоходен - 75 кс.- 1 бр; електроагрегат- 1 бр.; автокран 3 тона- 1 бр. 

Описани са много подробно възможните рискове и мерките за тяхното 
преодоляване или предотвратяване. 

Направено е подробно описание на организацията на строителната площадка, в т.ч 
организация на безопасната работа на строителната площадка, организационни мерки за 
управление на качеството;  

Предложени са организационни мерки за опазване на околната среда и 
противопожарни мерки. 

Участникът е описал подготвителните дейности, преди започване на изкопните 
работи, в  т.ч. премахване на дървета и храсти, уточняване на подземната инфраструктура 
с компетентните дружества, осигуряване на строителната площадка. описани са всички 
видове СМР от КСС, включително и такива, които не са предмет на поръчката, като 
скелета, платформи, люлки и стълби, дограма и стъкларски работи. За всеки вид работа е 
описана и технологията на изпълнение. 

4. Технологична последователност на строителните процеси. Участникът 
подробно е разписал технологичната последователност на изпълнение на договора, 
съгласно нормативните изисквания, в т.ч Подготвителни работи (откриване на строителна 
площадка, заверка на заповедна книга, временно строителство и подготовка на 
площадката, доставка на материали, изделия и оборудване, поръчка на материали, изделия 
и оборудване); Изпълнение на СМР (оглед на трасето, отлагане на осите на водопровода, 
разчистване на площадката, разваляне на съществуващата трошенокаменна настилка, 
натоварване и извозване на депо, изкопи-машинно и ръчно, натоварване и извозване на 
направените изкопи, направа на подложка от пясък под тръбите, монтаж на 
канализационните тръби, възстановяване на канализационните отклонения, полагане на 
пясък, окончателно обратно засипване с баластра, включително уплътняване; почистване 
и демобилизация). Участникът подробно е разписал техниката на изпълнение на СМР и 
изискванията за безопасна работа на обекта. 

Посочени са материалите, които ще се използват по време на изпълнение на обекта. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 
диаграма на механизацията. 

 

 Комисията констатира, че Техническото предложение на „ТЕХНО-КОНСУЛТ 

2000” ЕООД не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. 

Съгласно изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, 

за да бъде допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на 

качество: Да е налице техническа и технологична обвързаност и логическа 

непротиворечивост  между 2 (две) от Приложенията на Техническото предложение на 

конкретния участник. 

Техническо предложение, за която не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от 

участие(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за 

оценка на офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – 
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показатели, относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за 

участие в обществената поръчка).. 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 

несъответствия: 

1. Относно Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности.  

Участникът е описал множество дейности, които нямат никакво отношение към 

изпълнение на поръчката - скелета, платформи, люлки и стълби; дограма и стъкларски 

работи. Предложил е мерки във връзка със здравословните и безопасни условия, свързани 

с изпълнението на СМР по сгради - работа по фасади, покриви, монтаж и демонтаж на 

дограма.  

Недоброто познаване на обхвата на поръчката е предпоставка за некачествено 

изпълнение и неспазване на предложения срок.  

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Приложението не съдържа 

изискваната от Възложителя информация, липсват посочени норма време за работниците, 

не са посочени сметните норми за механизацията. Комисията по никакъв начин не може 

да установи дали броят на работниците и механизацията съответстват на предложения 

срок за изпълнение на поръчката. В Диаграмата на механизацията са предложени автокран 

и високонапорна помпа, които по никакъв начин не са отразени в ЛКГ. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №4: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №1 участниците 

1. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

2. „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД, защото е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Аварийна подмяна на канализация по ул.“Даме 

Груев“ между о.т216 и о.т.360“ 

Кратко описание на техническите предложения на участниците: 

1. Участник с пореден №1 ”ЕКОДИН” ЕООД с. Копривлен 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката – 22 календарни дни; 
2. Гаранционен срок - 5 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №2: 

Участникът е посочил, че при извършването на строителството на обекта ще се 
съобрази с изработените проекти, техническата спецификация и точно спазване на 
указаното в договора и при спазване на изискванията на ЗУТ, наредба №3/31.07.2003 г., 
наредба №2, Закона за енергийната ефективност, Наредба №РД-16-1057, Наредба №15, 
Наредба №7 от 15.12.2004 г. и всички други действащи нормативни документи в Р. 
България, касаещи дейностите по предмета на поръчката. 

Избор на материали: ще се използват качествени материали и всички ще бъдат 
придружени от сертификат за произход и качество. В случай на замяна на материалите 
или на цветовете, предвидени в проекта, трябва да е получено одобрението на проектанта. 

Почистване на строителната площадка: при изпълнението от строителната 
площадка ще бъдат отстранявани строителните и битови отпадъци.След приключване на 
строителството ще се отстранят всички временни съоръжения, площадката ще се почисти 
и ще се възстанови заобикалящата околна среда. 
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Вземане на проби и изпитания: ще се извършват всички изисквания от 
нормативната уредба за изпитвания на канализацията. Участникът има сключен договор с 
„Илинден Грийн Вилидж” ООД за изпитване и изследвания. 

Съставяне на актове и протоколи: по време на строителството участникът ще 
съдейства на строителния надзор при съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Описани са актовете които се съставят по време на строителството, 
съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. на министъра на МРРБ. 

Взаимодействие с възложителя и другите заинтересовани лица: участникът ще 
упълномощи свой представител за участие в работните срещи и съвещания. Веднъж 
месечно ще се представя на възложителя доклад, вкл. снимки показващи напредъка на 
строителния обект. 

Ще се монтира информационна табела по изискванията на Наредба №2/2004 г. 

Строителни продукти: влаганите строителни продукти ще отговарят на чл. 169а 
от ЗУТ. Участникът е посочил в табличен вид основните видове материали, доставчиците, 
техническите характеристики и стандарт. 

Съответствие с количествените сметки: стриктно ще се спазват обемите, 
предвидени в количествените сметки. Отчитането на изпълнените работи ще се извършва 
по реални натурални показатели. Актовете отчитащи изпълнените работи ще се 
предоставят за проверка и подпис на лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор. Описани са документите с които ще се доказват количествата на 
изпълнените работи. 

Общи изисквания за осигуряване на качеството: СМР и вложените материали 
ще отговарят на изискванията на ЗУТ и наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните материали. Ще се влагат само 
нови продукти. Ако участникът бъде избран за изпълнител ще разработи собствен План за 
осигуряване на качество на работите, предмет на поръчката.При изработването на плана 
ще се ръководи от редица международните стандарти за качество. Описано е 
съдържанието на плана. 

Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно Правилника за 
изпълнение и приемане на СМР и изискванията на ЗУТ. 

Текущ контрол за качество: ще се извършва на няколко нива: -изпълнителско 
ниво; техническо ръководство; управител на изпълнителя; представители на възложителя. 
Изпълнителят: ще състави и оформи всички необходими технически документи на СМР 
подлежащи на закриване, изготвяне на екзекутивна документация, осигуряване на 
лицензирани лаборатории за вземане на проби; ще представи сертификати за качество на 
материалите и/или декларации за съответствие; ще води заповедна книга на обекта; ще 
осигури достъп на Възложителя или упълномощени негови представители за 
осъществяване на текущ контрол. 

Дейности за постигане на резултата на проекта: Подготвителен период 
(доставка на необходимите материали, оборудване и разпределение на звената за 
изпълнение); Същинско изпълнение на обекта; Заключителен период (съставяне на 
необходимите актове и протоколи за изпълнените СМР. Предаване на обекта за пускане в 
експлоатация). 

Участникът е описал механизма на вътрешния контрол, който ще осъществи при 
изпълнение на поръчката. Описана е схемата за контрол и управление на строителния 
процес на дружеството. 

СМР за ремонт на канализацията на ул. „Даме Груев”: СМР са определени в 
Техническото задание и КСС, а именно: машинно разваляне на асфалтобетонова настилка 
и извозване на отпадъци до депо; разкопаване на канализационната мрежа (направа на 
ръчен и машинен изкоп); полагане на пясъчна подложка, тръби, дъги, тройници за сградни 
отклонения; странично засипване с пясък и обратно засипване с баластра, вкл. 
уплътняване; ремонт на канализационна шахта; водочерпене с ел. помпа. До обекта има 
изградена пътна мрежа, по която ще се доставят материалите и ще се извозват отпадъците. 
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За складиране на материалите ще се използва базата на дружеството в с. Борово. Преди 
същинските ремонтни работи ще се изпълнят подготвителни работи и временно 
строителство: поставяне на указателни табели, охрана на строителната площадка. Преди 
предаването на обекта ще се отстранят всички временни съоръжения. Преди започване на 
строителството ще се събере информация за наличните подземни и надземни захранващи 
мрежи. 

Мерки за безопасност и здраве по време на изпълнение на договора: 

Участникът има внедрена система за управление на здравословни и безопасни 
условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Всички дейности на обекта ще се извършват в 
съответствие с приложимите български нормативни изисквания. За обекта ще се изработи 
ПБЗ. Ще се изготви организационен план за строителната площадка – строителния процес 
от деня на съставяне на акт обр. 2 до деня на съставяне на констативен акт обр. 15. За 
изпълнение на ЗБУТ на обекта ще отговаря експерт „Безопасност и здраве”. Участникът е 
определил опасностите – местата със специфични рискове при изпълнение. 

Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на видовете СМР 

Всички дейности по опазване на околната среда участникът ще изпълни в 
съответствие с изискванията на националното законодателство и стандарт ISO 14001:2004. 
Описани са мерки по опазване на въздуха, водата и почвата. Ред и начин за работа в 
условия на работещи институции: изпълнението на ремонта ще започне с отнемане на 
асфалтобетоновата настилка – минимално разнасяне на строителни отпадъци; поетапно 
изпълнение на ремонта с цел достъп до сградите; изхвърляне на строителните отпадъци в 
предвидените за това контейнери 

4. Обяснителна записка – описание на начина на изпълнение на дейностите 

Индикативния комплексен план график за последователността на извършените 
СМР е изготвен съгласно Техническата спецификация, изработените проекти, 
количествена сметка към документацията. 

Методът на работа при изпълнение на обекта е последователно-паралелно-
комбинирано изпълнение. Едновременно ще изпълняват няколко вида работи за 
максимално натоварване на работниците и техническите ресурси на обекта. Изпълнението 
на обекта е предвидено за 22 календарни дни, седем дни, при 8 часов работен ден. При 
необходимост може да се премине на двусменен режим на работа. 

За да се изпълни графикът ще се работи на няколко площадки едновременно за 
съответния етап, като последователността ще е такава че да има пълна координираност и 
ангажираност на съответните работни звена. В сроковете са предвидени дни за 
неблагоприятни атмосферни условия и лабораторни изследвания. 

Максималният брой работници които ще се използват по време на строителството 
са 16, а минималния 2. участникът е посочил човешките ресурси с които разполага за 
изпълнение на поръчката: управител; технически ръководители – 5 бр., водачи на 
строителна механизация – 7 бр.; строителни работници – 4 бр. 

Посочена е и механизацията на дружеството: машина за челно заваряване на 
пластмасови тръби; товарен автомобил – 3 бр.; багер – 3 бр.; мини багер – 3 бр. товаряч – 
2 бр.; генератор; моторна трамбовка, оптичен нивелир, дизелови агрегати и други. 

Последователност на изпълнението: след получаване на проектната документация 
ще се изготви организация на работната площадка.  

Участникът е посочил че технологичните прекъсвания няма да се отразят на срока 
за изпълнение. При изпълнение на замазки, мазилки и шпакловки ще се използват бързо 
съхнещи материали. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 
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 В т. 10 на Техническата спецификация Възложителят е посочил, че гаранционните 

срокове за строителните обекти трябва да са не по-малки от определените в Наредба № 2 

от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти минималните гаранционни срокове за преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура 

е 8 години. 

 В т. 7 на Техническото си предложение „ЕКОДИН” ЕООД декларира, че ще 

осигури гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи 5 години, 

което е с 3 години по-малък гаранционен срок от минимално определеният за този вид 

строително-монтажни дейности в Наредба №2 от 31.07.2003 г. 

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия. „ЕКОДИН” ЕООД не е 

съобразил техническото си предложение за изпълнение на поръчката с Техническата 

спецификация и е предложил по-малък гаранционен срок за изпълнените строително 

монтажни работи от минимално определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. 

  

2. Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №2: 

Участникът е описал: 

1. Мотивировка на направеното предложение,  която съдържа описание на срока 
предложен от участника предложен в графичната част към техническото предложение. 
разработването на графика е съобразено с изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията. 

2. Описание на отделните етапи на изпълнение. Участникът е описал обекта, 
организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид е описал етапите и последователността 
за изпълнение на СМР: 1. Подготвителни работи, включващи подготовка на строителната 
площадка; 2. Разкъртване на настилки- асфалтова и трошенокаменна настилка и основен 
калдъръм; 3. Изкопни работи- изкоп с багер в земни и скални почви, ръчни изкопи в земни 
и слабо скални почви; 4. СМР по монтаж на канализационните тръби- подложка от пясък 
и бетон; доставка и монтаж на полиетиленови тръби, направа на РШ, изпитване на 
монтираните канализационни тръбопроводи, ръчно засипване, механизирано засипване и 
уплътняване; 5. Възстановителни работи на обекта- възстановяване на трошенокаменна 
настилка и основен калдъръм; 6. Демобилизация- почистване на строителната площадка; 
7. Въвеждане на обекта в експлоатация;. 

3.Описание на видовете СМР. Технология на изпълнение: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове 
СМР.Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа съгласно 
нормативните изисквания. Описани са нормативните актове, на които трябва да отговаря 
строителството. 

4. Подробно описание на необходимите ресурси. 

Участникът е описал работната ръка, която ще използва по време на изпълнение на 
поръчката, която е отразена в диаграмата на работната сила. Броят на работниците е 
определен на база на сметните норми в строителството и линейния график за изпълнение 
на СМР. 
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Относно механизацията участникът е описал, че строителната механизация 
отговаря на изискванията за добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване. 

Относно ресурса на материали, участникът предвижда да доставя регулярно на 
обекта, съгласно изготвения график за доставки 

5. Контрол на изпълнението. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол.  

6. Организация и подход за изпълнение на поръчката.Участникът е описал 
организацията и системата за управление на обекта, като е посочил какъв организационен 
модел ще използва в подготвителната фаза и фазата на изпълнение, както и контролът, 
който ще се осъществява. 

Представена е организацията на строителната площадка, в т.ч. временна 
организация на движението, санитарно-битови помещения, сигнализация за бедствия, 
аварии, пожар, злополуки. Организация, подход и мерки по ЗБУТ. Изброени са 
нормативните документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната 
охрана.  

Описани са мерки за опазване на околната среда, както и са изброени нормативните 
документи, които имат отношение към опазването на околната среда. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, график на работната ръка и 
график на механизацията. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЕЛИТСТРОЙ” АД 

не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. Съгласно 

изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, за да бъде 

допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на качество: Да е 

налице техническа и технологична обвързаност и логическа непротиворечивост  между 2 

(две) от Приложенията на Техническото предложение на конкретния участник.  

Техническо предложение, за което не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 
офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 
относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 
обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 
несъответствия: 

1. В Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности участникът не 
е направил подробно описание на предложените от него дейности, човешки ресурс и 
механизация. Липсва информация за конкретния обект и как участникът смята да изпълни 
строителството с какъв ресурс и механизация, по този начин комисията не може да 
направи съпоставка на отделните приложения към техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Линейният график не е 
изготвен по дни, а е посочен един месец. По този начин комисията не може да установи 
(проследи) през кои дни ще се изпълняват отделните видове СМР. Приложението не 
съдържа изискваната от Възложителя информация, липсват брой работници и не е 
посочена норма време за работниците, липсва посочена механизация, както и сметните 
норми. Не е посочени сроковете на започване и завършване на отделните видове СМР, 
като по този начин не може да се проследи дали ще бъде спазена технологичната 
последователност при изпълнението на строителството Поради липса на посочената 
информация, приложените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията не 
могат да бъдат съпоставени с ЛКГ, т.е. комисията не може да установи съответствие 
между поне две от приложенията на техническото предложение за да пристъпи към 
оценка.  
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Съгласно изискванията на документацията и обявлението предложения, които не 
покриват минималното ниво на качество не се оценяват, а се отстраняват от процедурата. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №5: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №2 участниците: 

1. „ЕКОДИН” ЕООД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на Техническата спецификация и е 
предложил по-малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от 
минимално определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

2. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ОБЕКТ 1: ”Аварийна подмяна на канализация 

по ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от о.т.1094 до о.т.403, гр.Гоце Делчев“; ОБЕКТ 2 

”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от о.т.1098 до о.т.1096, гр.Гоце 

Делчев”; ОБЕКТ 3 ”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от о.т.1096 до 

о.т.1090, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 4: ”Аварийна подмяна на канализация по ул. 

"Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1100, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 5: ” Аварийна 

подмяна на канализация по ул. "Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1094, гр.Гоце 

Делчев” 

Кратко описание на техническите предложения на участниците: 

1. Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката-30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №3: 

Участникът е описал: 

1. Мотивировка на направеното предложение,  която съдържа описание на срока 
предложен от участника предложен в графичната част към техническото предложение. 
разработването на графика е съобразено с изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията. 

2. Описание на отделните етапи на изпълнение. Участникът е описал обекта, 
организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид е описал етапите и последователността 
за изпълнение на СМР: 1. Подготвителни работи, включващи подготовка на строителната 
площадка; 2. Разкъртване на настилки- асфалтова и трошенокаменна настилка и основен 
калдъръм; 3. Изкопни работи- изкоп с багер в земни и скални почви, ръчни изкопи в земни 
и слабо скални почви; 4. СМР по монтаж на канализационните тръби- подложка от пясък 
и бетон; доставка и монтаж на полиетиленови тръби, направа на РШ, изпитване на 
монтираните канализационни тръбопроводи, ръчно засипване, механизирано засипване и 
уплътняване; 5. Възстановителни работи на обекта- възстановяване на трошенокаменна 
настилка и основен калдъръм; 6. Демобилизация- почистване на строителната площадка; 
7. Въвеждане на обекта в експлоатация;. 

3.Описание на видовете СМР. Технология на изпълнение: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове 
СМР.Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа съгласно 
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нормативните изисквания. Описани са нормативните актове, на които трябва да отговаря 
строителството. 

4. Подробно описание на необходимите ресурси. 

Участникът е описал работната ръка, която ще използва по време на изпълнение на 
поръчката, която е отразена в диаграмата на работната сила. Броят на работниците е 
определен на база на сметните норми в строителството и линейния график за изпълнение 
на СМР. 

Относно механизацията участникът е описал, че строителната механизация 
отговаря на изискванията за добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване. 

Относно ресурса на материали, участникът предвижда да доставя регулярно на 
обекта, съгласно изготвения график за доставки 

5. Контрол на изпълнението. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол.  

6. Организация и подход за изпълнение на поръчката.Участникът е описал 
организацията и системата за управление на обекта, като е посочил какъв организационен 
модел ще използва в подготвителната фаза и фазата на изпълнение, както и контролът, 
който ще се осъществява. 

Представена е организацията на строителната площадка, в т.ч. временна 
организация на движението, санитарно-битови помещения, сигнализация за бедствия, 
аварии, пожар, злополуки. Организация, подход и мерки по ЗБУТ. Изброени са 
нормативните документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната 
охрана.  

Описани са мерки за опазване на околната среда, както и са изброени нормативните 
документи, които имат отношение към опазването на околната среда. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, график на работната ръка и 
график на механизацията. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЕЛИТСТРОЙ” АД 

не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. Съгласно 

изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, за да бъде 

допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на качество: Да е 

налице техническа и технологична обвързаност и логическа непротиворечивост  между 2 

(две) от Приложенията на Техническото предложение на конкретния участник.  

Техническо предложение, за което не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 
офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 
относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 
обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 
несъответствия: 

1. В Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности участникът не 
е направил подробно описание на предложените от него дейности, човешки ресурс и 
механизация. Липсва информация за конкретния обект и как участникът смята да изпълни 
строителството с какъв ресурс и механизация, по този начин комисията не може да 
направи съпоставка на отделните приложения към техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Линейният график не е 
изготвен по дни, а е посочен един месец. По този начин комисията не може да установи 
(проследи) през кои дни ще се изпълняват отделните видове СМР. Приложението не 
съдържа изискваната от Възложителя информация, липсват брой работници и не е 
посочена норма време за работниците, липсва посочена механизация, както и сметните 
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норми. Не е посочени сроковете на започване и завършване на отделните видове СМР, 
като по този начин не може да се проследи дали ще бъде спазена технологичната 
последователност при изпълнението на строителството Поради липса на посочената 
информация, приложените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията не 
могат да бъдат съпоставени с ЛКГ, т.е. комисията не може да установи съответствие 
между поне две от приложенията на техническото предложение за да пристъпи към 
оценка.  

Съгласно изискванията на документацията и обявлението предложения, които не 
покриват минималното ниво на качество не се оценяват, а се отстраняват от процедурата. 

 

2. Участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 40 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 5 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №3: 

Участникът е описал: 

1. Предмет на обществената поръчка, която съдържа описание на обекта, 
основните дейности предмет на договора и настоящото състояние на канализационната 
мрежа, която подлежи на подмяна в рамките на обособената позиция:ОБЕКТ 1: ”Аварийна 
подмяна на канализация по ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от о.т.1094 до о.т.403, гр.Гоце 
Делчев“; ОБЕКТ 2 ”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от о.т.1098 до 
о.т.1096, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 3 ”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от 
о.т.1096 до о.т.1090, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 4: ”Аварийна подмяна на канализация по ул. 
"Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1100, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 5: „Аварийна подмяна 
на канализация по ул. "Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1094, гр.Гоце Делчев”. 

2. Организация на строителната площадка и подготвителни дейности. В тази 
част участникът е разписал подробно организацията на строителната площадка, в т.ч. 
организация на временната база, основни строителни материали, организация на охраната 
на строителната площадка, уточняване на местата за депониране на отпадъците, мерки за 
безопасност. Като подготвителни дейности, участникът ще изготви общ план за 
изпълнение на СМР, график за изпълнение на СМР и съгласувания, проект за организация 
на строителството, количества и ред за изпълнение на СМР, план на материалите, график 
за използване на строителните машини и механизация. 

3. Технологично последователност и взаимовръзка при изпълнение на 

основните СМР: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове СМР. 
Строителството ще стартира с демонтажните работи на настилките и разчистване на 
площадката; изкопни работи, пясъчна подложка под тръбите, полагане на канализационни 
тръби, изграждане на СКО, изпитване на канала, обратно засипване с пясък около тръбата, 
обратна засипка с трошен камък.  

Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа 
съгласно правилниците и наредбите, както и са приложени и схеми за изпълнение 

4. Подробно описание на техническия и изпълнителски персонал; описание на 

строителната механизация.  

Направено е подробно описание на организацията на персонала, който ще отговаря 
ца изпълнението на поръчката- ръководител обект, заместник ръководител част ВиК, 
технически ръководители, отговорник по качеството, отговорник по ЗБУТ, изпълнителски 
персонал, в т.ч. четири вида бригади: първа бригада- изкопчии и демонтажници; втора 
бригада- двама кофражисти; бригада ВиК- двама майстори и двама общи работници; 
бригада насипни работи. Механизацията, която ще бъде ангажирана за изпълнение на 
поръчката се състои от: 1.  багерно комбинирано механизирано звено- багер комбиниран с 
тегло 18 т., мощност 134 кв- 1 бр и самосвал с тегло 22 т., мощност 274 кв- 3 бр.; 2. 
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Фадромно комбинирано механизирано звено- фадрома с мощност 128 кв. и валяк 
вибрационен с капацитет до 22 т., мощност 96 кв.; 3. Самосвали 2 бр с тегло 22 т., 
мощност 274 кв. и помпа за водочерпане до 30 м3/час, 4,8 кв-2 бр. 

5. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол. Участникът е разписал и Безопасни и здравословни 
условия на труд, опазване на околната среда, както и противопожарни мероприятия. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя 

 В т. 10 на Техническата спецификация Възложителят е посочил, че гаранционните 

срокове за строителните обекти трябва да са не по-малки от определените в Наредба № 2 

от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти минималните гаранционни срокове за преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура 

е 8 години. 

 В т. 7 на Техническото си предложение „БКС” ЕООД декларира, че ще осигури 

гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи 5 години, което е с 3 

години по-малък гаранционен срок от минимално определеният за този вид строително-

монтажни дейности в Наредба №2 от 31.07.2003 г. 

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия. „БКС” ЕООД не е съобразил 

техническото си предложение за изпълнение на поръчката с Техническата спецификация и 

е предложил по-малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от 

минимално определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №6: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №3 участниците 

1. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

1. „БКС” ЕООД, защото е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на Техническата спецификация и е предложил по-
малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от минимално 
определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „Аварийна подмяна на канализация по ул.Стойо 

Льондев“ от о.т.358 до о.т. 359 и ул.“Александър Стамболийски“ от о.т.359 до о.т. 

438, гр.Гоце Делчев” 

Кратко описание на техническите предложения на участниците: 
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1. Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката-30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №4: 

Участникът е описал: 

1. Мотивировка на направеното предложение,  която съдържа описание на срока 
предложен от участника предложен в графичната част към техническото предложение. 
разработването на графика е съобразено с изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията. 

2. Описание на отделните етапи на изпълнение. Участникът е описал обекта, 
организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид е описал етапите и последователността 
за изпълнение на СМР: 1. Подготвителни работи, включващи подготовка на строителната 
площадка; 2. Разкъртване на настилки- асфалтова и трошенокаменна настилка и основен 
калдъръм; 3. Изкопни работи- изкоп с багер в земни и скални почви, ръчни изкопи в земни 
и слабо скални почви; 4. СМР по монтаж на канализационните тръби- подложка от пясък 
и бетон; доставка и монтаж на полиетиленови тръби, направа на РШ, изпитване на 
монтираните канализационни тръбопроводи, ръчно засипване, механизирано засипване и 
уплътняване; 5. Възстановителни работи на обекта- възстановяване на трошенокаменна 
настилка и основен калдъръм; 6. Демобилизация- почистване на строителната площадка; 
7. Въвеждане на обекта в експлоатация;. 

3.Описание на видовете СМР. Технология на изпълнение: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове 
СМР.Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа съгласно 
нормативните изисквания. Описани са нормативните актове, на които трябва да отговаря 
строителството. 

4. Подробно описание на необходимите ресурси. 

Участникът е описал работната ръка, която ще използва по време на изпълнение на 
поръчката, която е отразена в диаграмата на работната сила. Броят на работниците е 
определен на база на сметните норми в строителството и линейния график за изпълнение 
на СМР. 

Относно механизацията участникът е описал, че строителната механизация 
отговаря на изискванията за добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване. 

Относно ресурса на материали, участникът предвижда да доставя регулярно на 
обекта, съгласно изготвения график за доставки 

5. Контрол на изпълнението. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол.  

6. Организация и подход за изпълнение на поръчката.Участникът е описал 
организацията и системата за управление на обекта, като е посочил какъв организационен 
модел ще използва в подготвителната фаза и фазата на изпълнение, както и контролът, 
който ще се осъществява. 

Представена е организацията на строителната площадка, в т.ч. временна 
организация на движението, санитарно-битови помещения, сигнализация за бедствия, 
аварии, пожар, злополуки. Организация, подход и мерки по ЗБУТ. Изброени са 
нормативните документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната 
охрана.  

Описани са мерки за опазване на околната среда, както и са изброени нормативните 
документи, които имат отношение към опазването на околната среда. 
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Участникът е приложил Линеен календарен график, график на работната ръка и 

график на механизацията. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЕЛИТСТРОЙ” АД 

не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. Съгласно 

изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, за да бъде 

допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на качество: Да е 

налице техническа и технологична обвързаност и логическа непротиворечивост  между 2 

(две) от Приложенията на Техническото предложение на конкретния участник.  

Техническо предложение, за което не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 
офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 
относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 
обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 
несъответствия: 

1. В Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности участникът не 
е направил подробно описание на предложените от него дейности, човешки ресурс и 
механизация. Липсва информация за конкретния обект и как участникът смята да изпълни 
строителството с какъв ресурс и механизация, по този начин комисията не може да 
направи съпоставка на отделните приложения към техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Линейният график не е 
изготвен по дни, а е посочен един месец. По този начин комисията не може да установи 
(проследи) през кои дни ще се изпълняват отделните видове СМР. Приложението не 
съдържа изискваната от Възложителя информация, липсват брой работници и не е 
посочена норма време за работниците, липсва посочена механизация, както и сметните 
норми. Не е посочени сроковете на започване и завършване на отделните видове СМР, 
като по този начин не може да се проследи дали ще бъде спазена технологичната 
последователност при изпълнението на строителството Поради липса на посочената 
информация, приложените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията не 
могат да бъдат съпоставени с ЛКГ, т.е. комисията не може да установи съответствие 
между поне две от приложенията на техническото предложение за да пристъпи към 
оценка.  

Съгласно изискванията на документацията и обявлението предложения, които не 
покриват минималното ниво на качество не се оценяват, а се отстраняват от процедурата. 

 

2. Участник с пореден №3 „ШЕРБЕТОВ – М” ООД гр. Гоце Делчев. 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 10 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №4: 

Участникът е приложил: 

1. Обща информация за обекта, която съдържа описание на настоящото 
състояние на канализационната мрежа на територията на гр.Гоце Делчев. 

2. Проектно решение. В тази част участникът е описал необходимите дейности, 
които Възложителят предвижда да бъдат изпълнени, съгласно КСС за обект „Подмяна на 
канализация по ул.“Стою Льондев“ от о.т 358 до о.т. 359 и ул.“ Ал.Стамболийски“ от 
о.т.359 до о.т.438, гр.Гоце Делчев с обща дължина 80 м. 

3. Генерален подход и методология на работа, включващ етапи и дейности за 

изпълнение на поръчката и организация на строителната площадка; 
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Участникът е описал подготвителните дейности, преди започване на изкопните 
работи, в  т.ч. премахване на дървета и храсти, уточняване на подземната инфраструктура 
с компетентните дружества, осигуряване на строителната площадка. 

Подмяната ще се осъществява върху действащата канализация и дейностите ще се 
осъществят в следната последователност: Рязане и разваляне на улична настилка, 
изпълнение на механизиран изкоп, ръчен изкоп, пясъчна подложка, монтаж на 
канализационни РЕ тръби, сградни канализационни отклонения, изграждане на 
ревизионни шахти, затапване и възстановяване на отток. 

Участникът подробно е описал за всяка една от дейностите технологията на 
изпълнение съгласно правилниците и наредбите. 

4. Организация на работата, в т.ч. Работни звена, координация на работните 

звена, мерки за контрол на качеството; 

Направено е подробно описание на организацията на строителната площадка, в т.ч 
оперативен контрол и управление на проекта, координация на дейностите и 
взаимодействия с останалите участници в строителния процес, управление на обекта от 
Ръководител обект, технически ръководители, специалист по ЗБУТ, специалист по 
контрола на качество, специалист по опазване на околната среда.  

Участникът е представил подробно описание на Линейния график, който е 
разработен на база на представеното КС. 

При разработване на графика участникът е дефинирал връзки между видовете 
работи, които биват „начало-край“, „начало-начало“ и „край-начало“, така че да се 
определят най-ясно критичните точки. Линейния график е в календарни дни, при 
осемчасов работен ден, при непрекъсната седемдневна заетост.  

Предвижда се общият брой на работниците да бъде 20 души и механизацията да се 
състои от багер, самосвал, фадрома, автокран и бобкат. Участникът е описал работата на 
работниците по звена и работата на механизацията съгласно линейния календарен график. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, както и организация и методи за контрол. Участникът е разписал и 
Безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, както и пожарна 
безопасност. 

5. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при 

изпълнение на СМР.  

Участникът е описал редица мерки за намаляване на дискомфорта на местното 
население, причинени от затруднения при подготовка и разчистване на строителната 
площадка, затруднения свързани с организиране на пътното движение, ограничаване или 
затрудняване на движението на автомобили и пешеходци. Участникът е предложил както 
мерки за недопускане, така и мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците. 
Участникът подробно е описал във всеки етап от изпълнението на обекта какви рискове 
съществуват и какви мерки ще предприеме. 

6. Технологична последователност на строителните процеси. Участникът 
подробно е разписал технологичната последователност на изпълнение на договора, 
съгласно нормативните изисквания. 

7. Анализ на възможните рискове при изпълнение на поръчката и мерки за 

преодоляването им. 

В тази част на техническото предложение е направено подробно описание на 
потенциалните външни рискове и са предложени мерки за преодоляването им. Разписани 
са стъпките и инструментите за управление на риска, направена е оценка на рисковете. 
Посочени са начини за третиране на рисковете.  

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не покрива минималното ниво на качество определено от 

Възложителя. Съгласно изискванията на документацията и обявлението за 



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни 
работи (СМР) на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по седем 

обособени позиции“ 

18 

обществената поръчка, за да бъде допуснато до оценка трябва да отговаря на 

минималното ниво на качество: Да е налице техническа и технологична обвързаност и 

логическа непротиворечивост  между 2 (две) от Приложенията на Техническото 

предложение на конкретния участник. 

Техническо предложение, за която не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие. 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 

офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 

относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 

обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 

несъответствия: 

1. Относно Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности.  

1.1 В техническото си предложение участникът е предложил срок за изпълнение на 

поръчката от 30 календарни дни, същият срок е посочен и в ЛКГ, а в приложение 6.1 на 

стр.74 е посочен срок за изпълнение на поръчката от 244,4 дни. 

1.2 Относно средносписъчния състав в приложението е описано, че при 164 чч, 

разделени на общия брой на работниците 20 се получава, че средносписъчния състав се 

състои от 9 човека, в ЛКГ общият броя ч.ч е 165 разделен на общия брой на работниците 

34, се получава средносписъчен състав от 5 работника;  

1.3 Относно механизацията в приложението е участникът е посочил, че ще използва 

багер; самосвал; автокран; виброплоча; булдозер; бобкат; валяк, а в диаграмата на 

механизацията са включени багер, самосвал, бобкат, фадрома и автокран 

Както е видно на лице е разминаване между отделните приложения към 

техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Приложението не съдържа 

изискваната от Възложителя информация, липсват посочени норма време за работниците, 

не са посочени сметните норми за механизацията. Посоченият брой работни дни не 

съответства на посочените начална и крайна дата за извършване на отделните СМР. Напр. 

за позиция  „Ръчен изкоп с ширина до 1,2 м. и дълбочина до 3 м. е посочено, че ще се 

изпълняват от 3 до 13 ден, а броя на работните дни е 14. Пресметнати работните дни не 

могат да бъдат повече от 11. 

2.1 В Линейния календарен график за същата позиция е посочено, че от 3 до 13ден 

ще работят 10 работника, а в Диаграмата на работната ръка са посочени за същия период 

на 13 ден да работят 20 работника. Така изготвени двете приложения не съответстват едно 

на друго и не дават яснота за броят на работниците, които ще бъдат ангажирани по дни. 

2.2 В ЛКГ Максималният брой заети машини 6 бр. е между 2 и 10 ден, а в 

диаграмата на механизацията са посочени на 8 и 9 ден, максимален брой заети машини 5 

бр.  

Гореизброените несъотвествия показват, че офертата на участника не отговаря на 

минималното ниво на качество, изисквано от Възложителя и следва да се отстрани от 

участие в процедурата. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №7: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №4 участниците 

1. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

2. „ШЕРБЕТОВ - М” ООД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
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определено от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „Смяна на водопроводната мрежа ул.“Стефан 

Веркович“ от о.т 115 до о.т. 117 и ул.“Спаска Фурнаджиева“ от о.т.111 до о.т.113, 

гр.Гоце Делчев”, 

Кратко описание на техническото предложение на участник с пореден №4 

„ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София. 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 9 календарни дни или 0,3 месеца; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №5: 

Участникът е приложил: 

1. Уводна част: Описание на фирмата, опит и квалификация, организационна 
структура 

2. Описание на съществуващото състояние на обекта, която съдържа описание 
на настоящото състояние на водопроводната мрежа на територията на гр.Гоце Делчев. 
Място на изпълнение ул.Стефан Веркович /от о.т.115 до о.т 117/ и ул. Спаса Фурнаджиева 
/от о.т.11 до о.т 113/. Описан е предметът на обществената поръчка. 

3. Организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, 

строителна механизация, критичен път, идентификация на рисковете. Организация 

на строителтната площадка. 

Екипът от специалисти, които предлага участника се състои от технически 
ръководител, контрольор върху качеството, координатор по ЗБУТ. Работниците са 
строителен работник, заварчик РЕ тръби и водпроводчик. При обща продължителнст на 
строителството 9 календарни дни, общата заетост е 592 ч.ч или средно на строителната 
площадка 8,22 работника. 

Участникът е описал конкретните задължения на всеки от членовете на екипа. 

Относно механизацията се предвижда използването на Багер-1 бр.; Булдозер-1 бр.; 
Самосвал- 2 бр., Пневматична трамбовка- 1 бр.; Ръчна трамбовка- 1 бр.; Резачка 
полиетиленови тръби- 1 бр.; Високонапорна помпа- 1 бр.; грейдер самоходен- 75 кс.- 1 бр; 
апарат за челно заваряване- 1 бр.; електроагрегат- 1 бр.; 

Описани са много подробно възможните рискове и мерките за тяхното 
преодоляване или предотвратяване. 

Направено е подробно описание на организацията на строителната площадка, в т.ч 
организация на безопасна работа на строителната площадка, организационни мерки за 
управление на качеството;  

Предложени са организационни мерки за опазване на околната среда и 
противопожарни мерки. 

Участникът е описал подготвителните дейности, преди започване на изкопните 
работи, в  т.ч. премахване на дървета и храсти, уточняване на подземната инфраструктура 
с компетентните дружества, осигуряване на строителната площадка. описани са всички 
видове СМР от КСС, включително и такива, които не са предмет на поръчката, като 
скелета, платформи, люлки и стълби, дограма и стъкларски работи. За всеки вид работа е 
описана и технологията на изпълнение. 

4. Технологична последователност на строителните процеси. Участникът 
подробно е разписал технологичната последователност на изпълнение на договора, 
съгласно нормативните изисквания, в т.ч Подготвителни работи (откриване на строителна 
площадка, заверка на заповедна книга, временно строителство и подготовка на 
площадката, доставка на материали, изделия и оборудване, поръчка на материали, изделия 
и оборудване); Изпълнение на СМР (оглед на трасето, отлагане на осите на водопровода, 
разчистване на площадката, разваляне на съществуващата трошенокаменна настилка, 
натоварване и извозване на депо, изкоп в земни почви, изкоп в скални почви, натоврване и 
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извозване на направените изкопи, направа на подложка от пясък под тръбите с дебелина 
10 см., изграждане на бетонови опорни блокове, монтаж на водопровдни тръби, 
изграждане на СВО, полагане на пясък, изпитване на тръбопровода, монтаж на сигнална 
детекторна лента, обратно засипване с баластра, почистване и демобилизация). 
Участникът подробно е разписал техниката на изпълнение на СМР и изискванията за 
безопасна работа на обекта. 

Посочени са материалите, които ще се използват по време на изпълнение на обекта. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 
диаграма на механизацията. 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не покрива минималното ниво на качество определено от 

Възложителя. Съгласно изискванията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, за да бъде допуснато до оценка трябва да отговаря на 

минималнто ниво на качество: Да е налице техническа и технологична обвързаност и 

логическа непротиворечивост  между 2 (две) от Приложенията на Техническото 

предложение на конкретния участник. 

Техническо предложение, за която не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от 

участие(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за 

оценка на офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – 

показатели, относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за 

участие в обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 

несъответствия: 

1. Относно Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности.  

1.1 Участникът е описал множество дейности, които нямат никакво отношение към 

изпълнение на поръчката- скелета, платформи, люлки и стълби; дограма и стъкларски 

работи. Недоброто познаване на обхвата на поръчката е предпоставка за некачествено 

изпълнение и неспазване на предложения срок.  

Предложени си материали, които няма да бъдат влагани и са идентифицирани 

множество рискове, въпреки че Възложителят не изисква такива в офертата на участника. 

Предложени са материали като спирателни кранове и противопожарни хидранти, които не 

фигурират в КС към документацията. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Приложението не съдържа 

изискваната от Възложителя информация, липсват посочени норма време за работниците, 

не са посочени сметните норми за механизацията. Относно позициите в ЛКГ, които идват 

от помощни сметки с №№2 до 10, видно е от приложените помощни количествени сметки, 

че има необходимост от механизация, тъй като има изкопи, разриване, натоварване и 

транспортиране, но никъде в ЛКГ участникът не е предвидил използването на 

механизация, а е предвидил да запълни тези дейности само един работник. Работникът 

трябва да изпълни, съгласно посоченото в офертата на участника- Изкоп с багер и 

транспорт земни почви; Натоварване на скални почви с багер и транспорт; Разриване с 

булдозер скални почви  на депо и др.механизирани дейности. 

Комисията установи, че предложението на участника противоречи на 

технологичните правила и норми, на които трябва да отговаря изпълнението на 

строителството.  

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №8: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №5 участник с пореден №4 
„ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
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определено от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „Смяна на водопроводната мрежа на улици 

Мидия, Бабуна, Лозенград, Завоя на Черна - град Гоце Делчев”, 

Кратко описание на техническото предложение на участник с пореден №1 

„ЕКОДИН“ ЕООД, с. Копривлен 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 5 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №6: 

Участникът е посочил, че при извършването на строителството на обекта ще се 
съобрази с изработените проекти, техническата спецификация и точно спазване на 
указаното в договора и при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУО, ЗООС, съответните 
наредби и всички други действащи нормативни документи в Р. България, касаещи 
дейностите по предмета на поръчката. Основните видове дейности ще се осъществяват 
съобразно издаденото разрешение за строеж и съгласуваните и одобрени технически 
проекти. 

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и 

технологията на изпълнение в съответствие с линейния календарен график за 

изпълнение на СМР 

Участникът е описал предмета на обособената позиция съгласно 
последователността на изпълнение: ул. Мидия, ул. Бабуна, ул. Лозенград и ул. Завоя на 
Черна, като новият водопровод ще се полага на срещуположната страна на 
съществуващия водопровод на отстояние от тротоарния бордюр – мин. 1 метър. 

За всеки от клоновете са описани основните видове СМР разделени на строителни 
работи и монтажни работи. 

Етапите на изпълнение са:  

1. откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, 
подписване на акт обр. 2 и заверка на заповедна книга – срок 1 ден. Подготвителните 
дейности (мобилизация на работници и механизация), организиране на временна 
строителна база, съгласуване на подземните комуникации с експлоатационните дружества 
и други ще се осъществят от датата на подписване на договор за изпълнение на поръчката 
до откриване на строителната площадка. 

2. изпълнение на СМР: за всяка от улиците последователността и 
взаимообвързаността на видовете СМР е: изкопни работи, като ще има временна 
организация на движение на МПС, вкл. разваляне на асфалтова настилка; извозване на 
земни и скални земни маси; пясъчна подложка; полагане на ПЕПВ тръби, както и монтаж 
на всички свързани с тях фасонни части, арматури и съоръжения, изграждане на опорни 
блокове при тройници и колена; обратно засипване с проектен материал, с оставени 
открити места на заварки на тръбите; хидравлична проба; обратно дозасипване на изкопа с 
пясък или меки земни маси, трамбоване на пластовете, включително измерване на 
степента на уплътняване; дезинфекция и промиване на готовия участък; изграждане на 
сградни водопроводни отклонения (ще се изграждат след успешна хидравлична проба);  

3. подписване на констативен акт обр. 15.  

Ще се работи седем дни в седмицата при 8 часов работен ден. 

Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР: разваляне на 
съществуваща асфалтобетонова настилка; изкопни работи; насипни работи; пясъчна 
подложка; монтаж на водопроводи от полиетиленови тръби; изпитване на тръбите; 
дезинфекция на водопроводите; бетонови работи (за изпълнение на опорни блокова). 
Посочил е и критичните моменти при изпълнението на СМР. По време на изпълнението 
ще се вземат проби, изпитания и ще се съставят съответните актове и протоколи. 



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни 
работи (СМР) на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по седем 

обособени позиции“ 

22 

Връзка между отделните дейности с използваната механизация и човешки 

ресурси 

За изпълнението на обособената позиция ще се сформират 2 работни екипа. 

Екип №1 ще изпълни ул. Завоя на Черна и ул. Лозенград и ще бъде оборудван с 
булдозер, багер-челен товаряч, самосвали, мини фадрома, къртач пневматичен, ръчна 
трамбовка, валяк, апарат за челно заваряване, ел. агрегат и автокран. 

Екип №2 ще изпълни ул. Мидия и ул. Бабуна и ще бъде оборудван с булдозер, 
багер-челен товаряч, самосвали, мини фадрома, къртач пневматичен, ръчна трамбовка, 
валяк, апарат за челно заваряване, ел. агрегат и автокран. 

Организационна схема в етапа на строителството 

За обекта ще отговарят: ръководител на обекта, технически ръководител, 
отговорник по контрола и качеството, експерт по безопасност и здраве. 

За изпълнението на етап №1 – 12 човека; За изпълнение на етап №2 – 12 човека; За 
изпълнение на етап №3 – 12 човека, за определения срок за изпълнение от 30 календарни 
дни. 

Организация на контрола на качеството 

Ще се влагат само нови продукти. Ако участникът бъде избран за изпълнител ще 
разработи собствен План за осигуряване на качество на работите, предмет на 
поръчката.При изработването на плана ще се ръководи от редица международните 
стандарти за качество. Описано е съдържанието на плана. 

Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно Правилника за 
изпълнение и приемане на СМР и изискванията на ЗУТ. 

Текущ контрол за качество: ще се извършва на няколко нива: - изпълнителско 
ниво; техническо ръководство; управител на изпълнителя; представители на възложителя. 
Изпълнителят: ще състави и оформи всички необходими технически документи на СМР 
подлежащи на закриване, изготвяне на екзекутивна документация, осигуряване на 
лицензирани лаборатории за вземане на проби; ще представи сертификати за качество на 
материалите и/или декларации за съответствие; ще води заповедна книга на обекта; ще 
осигури достъп на Възложителя или упълномощени негови представители за 
осъществяване на текущ контрол. 

Участникът е посочил, че при изпълнение на СМР ще осигури здравословни и 
безопасни условия на труд съобразно внедрената система за управление BS OHSAS 
18001:2007. 

Опазването на околната среда ще съответства на националното законодателство и 
стандарт ISO 14001:2004. 

Организационна схема за доставка на материали 

След сключване на договор за изпълнение е се сключат договори с доставчици на 
материали, като доставките ще са съобразени с линейния график за изпълнение на СМР. 
Във временен приобектов склад ще се съхраняват материали за 10 дни напред. 
Материалите ще бъдат придружени с необходимите документи съгласно Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 
продукти. Участникът е посочил основните материали, характеристиките им и 
доставчика/производителя. 

Човешки ресурси 

Участникът е описал необходимата работна ръка за изпълнение на поръчката: 
управител; технически ръководители – 5 бр., водачи на строителна механизация – 7 бр.; 
строителни работници – 4 бр. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя 
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 В т. 10 на Техническата спецификация Възложителят е посочил, че гаранционните 

срокове за строителните обекти трябва да са не по-малки от определените в Наредба № 2 

от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти минималните гаранционни срокове за преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура 

е 8 години. 

 В т. 7 на Техническото си предложение „ЕКОДИН” ЕООД декларира, че ще 

осигури гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи 5 години, 

което е с 3 години по-малък гаранционен срок от минимално определеният за този вид 

строително-монтажни дейности в Наредба №2 от 31.07.2003 г. 

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия. „ЕКОДИН” ЕООД не е 

съобразил техническото си предложение за изпълнение на поръчката с Техническата 

спецификация и е предложил по-малък гаранционен срок за изпълнените строително 

монтажни работи от минимално определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №9: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №6 участник с пореден №1 
„ЕКОДИН” ЕООД, защото е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на Техническата спецификация и е предложил по-
малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от минимално 
определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 ”Аварийна подмяна на канализация на улица при 

о.т.25а-о.т.24-о.т.1-о.т.2-о.т.2а в с.Лъжница” 

Кратко описание на техническите предложения на участниците: 

1. Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката-30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 8 години 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №7: 

Участникът е описал: 

1. Мотивировка на направеното предложение, която съдържа описание на срока 
предложен от участника предложен в графичната част към техническото предложение. 
разработването на графика е съобразено с изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията. 

2. Описание на отделните етапи на изпълнение. Участникът е описал обекта, 
организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид е описал етапите и последователността 
за изпълнение на СМР: 1. Подготвителни работи, включващи подготовка на строителната 
площадка; 2. Разкъртване на настилки- асфалтова и трошенокаменна настилка и основен 
калдъръм; 3. Изкопни работи- изкоп с багер в земни и скални почви, ръчни изкопи в земни 
и слабо скални почви; 4. СМР по монтаж на канализационните тръби- подложка от пясък 
и бетон; доставка и монтаж на полиетиленови тръби, направа на РШ, изпитване на 
монтираните канализационни тръбопроводи, ръчно засипване, механизирано засипване и 
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уплътняване; 5. Възстановителни работи на обекта- възстановяване на трошенокаменна 
настилка и основен калдъръм; 6. Демобилизация- почистване на строителната площадка; 
7. Въвеждане на обекта в експлоатация;. 

3.Описание на видовете СМР. Технология на изпълнение: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове 
СМР.Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа съгласно 
нормативните изисквания. Описани са нормативните актове, на които трябва да отговаря 
строителството. 

4. Подробно описание на необходимите ресурси. 

Участникът е описал работната ръка, която ще използва по време на изпълнение на 
поръчката, която е отразена в диаграмата на работната сила. Броят на работниците е 
определен на база на сметните норми в строителството и линейния график за изпълнение 
на СМР. 

Относно механизацията участникът е описал, че строителната механизация 
отговаря на изискванията за добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване. 

Относно ресурса на материали, участникът предвижда да доставя регулярно на 
обекта, съгласно изготвения график за доставки 

5. Контрол на изпълнението. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол.  

6. Организация и подход за изпълнение на поръчката.Участникът е описал 
организацията и системата за управление на обекта, като е посочил какъв организационен 
модел ще използва в подготвителната фаза и фазата на изпълнение, както и контролът, 
който ще се осъществява. 

Представена е организацията на строителната площадка, в т.ч. временна 
организация на движението, санитарно-битови помещения, сигнализация за бедствия, 
аварии, пожар, злополуки. Организация, подход и мерки по ЗБУТ. Изброени са 
нормативните документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната 
охрана.  

Описани са мерки за опазване на околната среда, както и са изброени нормативните 
документи, които имат отношение към опазването на околната среда. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, график на работната ръка и 
график на механизацията. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЕЛИТСТРОЙ” АД 

не покрива минималното ниво на качество определено от Възложителя. Съгласно 

изискванията на документацията и обявлението за обществената поръчка, за да бъде 

допуснато до оценка трябва да отговаря на минималното ниво на качество: Да е 

налице техническа и технологична обвързаност и логическа непротиворечивост  между 2 

(две) от Приложенията на Техническото предложение на конкретния участник.  

Техническо предложение, за което не е изпълнено минималното ниво на 

качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие 

(раздел ІІІ.1.4.) Други особени условия от обявлението и раздел ІІІ. Критерий за оценка на 
офертите, методика за определяне на комплексната оценка на офертите – показатели, 
относителната им тежест в комплексната оценка от Указанията за участие в 
обществената поръчка). 

При разглеждане на Техническото предложение комисията установи следните 
несъответствия: 

1. В Приложение 6.1 Подробно описание на предложените дейности участникът не 
е направил подробно описание на предложените от него дейности, човешки ресурс и 
механизация. Липсва информация за конкретния обект и как участникът смята да изпълни 
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строителството с какъв ресурс и механизация, по този начин комисията не може да 
направи съпоставка на отделните приложения към техническото предложение. 

2. Относно Приложение 6.2 Линеен календарен график. Линейният график не е 
изготвен по дни, а е посочен един месец. По този начин комисията не може да установи 
(проследи) през кои дни ще се изпълняват отделните видове СМР. Приложението не 
съдържа изискваната от Възложителя информация, липсват брой работници и не е 
посочена норма време за работниците, липсва посочена механизация, както и сметните 
норми. Не е посочени сроковете на започване и завършване на отделните видове СМР, 
като по този начин не може да се проследи дали ще бъде спазена технологичната 
последователност при изпълнението на строителството Поради липса на посочената 
информация, приложените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията не 
могат да бъдат съпоставени с ЛКГ, т.е. комисията не може да установи съответствие 
между поне две от приложенията на техническото предложение за да пристъпи към 
оценка.  

Съгласно изискванията на документацията и обявлението предложения, които не 
покриват минималното ниво на качество не се оценяват, а се отстраняват от процедурата. 

 

2. Участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

Участникът предлага: 
1. Срок за изпълнение на поръчката-30 календарни дни или един месец; 
2. Гаранционен срок - 5 години. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката 

за Обособена позиция №7: 

Участникът е описал: 

1. Предмет на обществената поръчка, която съдържа описание на обекта, 
основните дейности предмет на договора и настоящото състояние на канализационната 
мрежа, която подлежи на подмяна в рамките на обособената позиция:”Аварийна подмяна 

на канализация на улица при о.т.25а-о.т.24-о.т.1-о.т.2-о.т.2а  в с.Лъжница”. 

2. Организация на строителната площадка и подготвителни дейности. В тази 
част участникът е разписал подробно организацията на строителната площадка, в т.ч. 
организация на временната база, основни строителни материали, организация на охраната 
на строителната площадка, уточняване на местата за депониране на отпадъците, мерки за 
безопасност. Като подготвителни дейности, участникът ще изготви общ план за 
изпълнение на СМР, график за изпълнение на СМР и съгласувания, проект за организация 
на строителството, количества и ред за изпълнение на СМР, план на материалите, график 
за използване на строителните машини и механизация. 

3. Технологично последователност и взаимовръзка при изпълнение на 

основните СМР: 

Участникът е описал последователността при изпълнение на СМР, както и 
подробно е посочил каква е технологичната взаимовръзка с другите видове СМР. 
Строителството ще стартира с демонтажните работи на настилките и разчистване на 
площадката; изкопни работи, пясъчна подложка под тръбите, полагане на канализационни 
тръби, изграждане на СКО, изпитване на канала, обратно засипване с пясък около тръбата, 
обратна засипка с трошен камък.  

Направено е описание на технологията на извършване на всеки вид работа 
съгласно правилниците и наредбите, както и са приложени и схеми за изпълнение 

4. Подробно описание на техническия и изпълнителски персонал; описание на 

строителната механизация.  

Направено е подробно описание на организацията на персонала, който ще отговаря 
за изпълнението на поръчката- ръководител обект, заместник ръководител част ВиК, 
технически ръководители, отговорник по качеството, отговорник по ЗБУТ, изпълнителски 
персонал, в т.ч. четири вида бригади: първа бригада- изкопчии и демонтажници; втора 
бригада- двама кофражисти; бригада ВиК- двама майстори и двама общи работници; 
бригада насипни работи. Механизацията, която ще бъде ангажирана за изпълнение на 
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поръчката се състои от: 1. багерно комбинирано механизирано звено- багер комбиниран с 
тегло 18 т., мощност 134 кв- 1 бр и самосвал с тегло 22 т., мощност 274 кв- 3 бр.; 2. 
Автокран; помпа за водочерпане до 30 м3/час, 4,8 кв-1 бр. и фугорез-3,6 кв-1 бр. 

5 . Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Участникът е описал мерки за контрол на качеството по време на изпълнение на 
строителството, съгласно внедрената си система за управление на качеството, както и 
организация и методи за контрол. Участникът е разписал и Безопасни и здравословни 
условия на труд, опазване на околната среда, както и противопожарни мероприятия. 

Участникът е приложил Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 

 Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя 

 В т. 10 на Техническата спецификация Възложителят е посочил, че гаранционните 

срокове за строителните обекти трябва да са не по-малки от определените в Наредба № 2 

от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти минималните гаранционни срокове за преносни и 

разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура 

е 8 години. 

 В т. 7 на Техническото си предложение „БКС” ЕООД декларира, че ще осигури 

гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи 5 години, което е с 3 

години по-малък гаранционен срок от минимално определеният за този вид строително-

монтажни дейности в Наредба №2 от 31.07.2003 г. 

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия. „БКС” ЕООД не е съобразил 

техническото си предложение за изпълнение на поръчката с Техническата спецификация и 

е предложил по-малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от 

минимално определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. 

Във връзка с изложеното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №10: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на кмета на община Гоце Делчев да 
отстрани от участие в процедурата за Обособена позиция №7 участниците: 

1. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, защото е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката не покрива минималното ниво на качество 
определено от възложителя. 

1. „БКС” ЕООД, защото е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, а именно: Техническото му предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на Техническата спецификация и е предложил по-
малък гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи от минимално 
определените в Наредба №2 от 31.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи 

 

Резултатът от разглеждането на Техническите предложения за изпълнение 

поръчката на участниците по отделните обособени позиции на обществената 

поръчка е: 
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1. За обособена позиция №1 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

2. За обособена позиция №2 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

3. За обособена позиция №3 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

4. За обособена позиция №4 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

5. За обособена позиция №5 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

6. За обособена позиция №6 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

7. За обособена позиция №7 няма оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

С оглед изложеното комисията предлага на възложителя да прекрати 

процедурата за възлагане на обществените поръчки и по седемте обособени позиции 

на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП – всички оферти не отговарят на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

Заседанието на комисията приключи в 19.30 часа. 

 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  ________________________ 

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев   ________________________ 

               2. Киприяна Гулева ________________________ 


