
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ЗАМ.ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 
оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

19.08.2019г 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

На 12.08.2019 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед  №309/12.08.2019г. на 

зам. директора на ТП ДЛС Шерба , оправомощен да проведе процедурата със Заповед 

№01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба  

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- ръководител счетоводен отдел при 

ТП ДЛС Шерба 

                        3.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- техник строителство при СИДП ДП 

Шумен 

                        4.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- счетоводител при ТП ДЛС Шерба 
         се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за 

събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: „Изпълнение 

на текущи строително монтажни работи по сградата на «Голям ловен дом «Шерба» за 

нуждите на ТП ДЛС «Шерба», съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен. 
             Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 29.07.2019 г. в профила на купувача на интернет 

адрес - : https://wp.me/p82oGs-dox, е публикувана обява №ОП 19 от 27.07.2019г  за събиране на 

оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа 

на 09.08.2019 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. № 667/29.07.2019 г. под №9090774 от 29.07.2019г 

        В определения краен срок за приемане на оферти е установено , че  са постъпили минимум 

три оферти. 

 

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на комисията 

провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на 

комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявата към настоящата поръчка, а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

12.08.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще 

оповести приложените в тях документи и предлаганата от участниците цени за 

изпълнение на поръчката;  

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090774


          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото и ценовото  

предложение на кандидатите.  

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 09.08.2019г.  са 

постъпили следните оферти, а именно:  

 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1 
Вх.№2562/07.08.2019г, в 14.00 часа „Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД  

с партньори „Гарант строй“ ООД и 

 „Вал Комфорт Строй“ ЕООД 

2. Вх. № 2597/09.08.2019 г. в 16.25 ч. “Хидрострой” АД 

3. Вх. № 2598/09.08.2019 г. в 16.30 ч. „Инфра Експерт“ АД 

4. Вх. № 2599/09.08.2019 г. в 16.35 ч. „Инжстройинженеринг“ ЕООД 

 

Комисията констатира, че офертите са представени в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма 

оферти, постъпили след крайния срок. 

             Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП.        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 
На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както 

следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД цена в лева 

без ДДС, както следва: 139328,37 лева без ДДС; 

           2. Комисията обяви предложената от участника “Хидрострой” АД цена в лева без ДДС, както 

следва: 138622,46 лева без ДДС; 

           3. Комисията обяви предложената от участника „Инфра Експерт“ АД цена в лева без ДДС, както 

следва: 138980,99 лева без ДДС; 

           4. Комисията обяви предложената от участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД цена в лева без 

ДДС, както следва: 139148,87 лева без ДДС; 

 

          Членовете на комисията (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
 подписаха техническото и ценовото предложения на участниците. Не бе предложено на участник 

подписването им предвед липсата на явили се участници или упълномощени техни представители. 

С посочените действия на комисията приключи  публичната част от заседанието. 



 

Предвид ангажираност на членовете на комисията , се взе решение следващото закрито 

заседание да се състои на 16.08.2019г от 09,00  часа в административната сграда на ТП ДЛС 

Шерба- с.Старо Оряхово. 

На 16.08.2019г от 09,00 часа, Комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното 

подаване, чрез проверка на представените от участниците документи относно тяхното наличие и 

редовност, както и за съответствие на участниците  с изискванията на възложителя , посочени в 

документацията за участие.. 

Комисията извърши следното: 

1.Относно оферта на участника Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи: 

1) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал; 

2) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – в оригинал; 

3) Декларации за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в оригинал; 

4) Декларации по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- в 

оригинал; 

5) Декларация за съответствие с критериите за подбор– в оригинал; 

6) Техническо предложение – в оригинал  и на електронен носител, ведно с Приложения 

от №1 до №7 

7) Ценово предложение  - по образец. 

8) Споразумение за създаване на Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД  с партньори 

„Гарант строй“ ООД и „Вал Комфорт Строй“ ЕООД от 22.07.2019г. и Анекс №1 към 

Споразумението от 23.07.2019г; 

9) Декларации за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал 
 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.  

Участникът няма да  използва подизпълнител при изпълнение на поръчката или ресурси 

на трети лица. 

 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

 

По отношение Техническото предложение  на участника Консорциум „Нова Строй 

Груп“ ДЗЗД е предложил следното: 

 

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на 

оферти с предмет: „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата 

на «Голям ловен дом «Шерба»  за нуждите на ТП ДЛС «Шерба», предлагам: 
 

1. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - (Приложение 1)  

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката -   (Приложение 



2) 

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката - (Приложение 3)  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката - (Приложение 4) 

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - (Приложение 5) 

6. Мерки за опазване на околната среда - (Приложение 6) 

7. Предложение за управление на риска - (Приложение 7) 

8. Гаранционен срок за текущ ремонт  : 36 месеца  

9.  Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд.   

10. Срок за изпълнение на СМР:  до 2 месеца  и започва да тече от момента на 

получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. Изпълнението на работите се 

счита за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  за 

установяване качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта, 

който се подписва от Възложителя или упълномощено лице, Изпълнител и екплоатация 

.  

11.ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1. Запознати сме с проекта на договор, приложен към  документацията за участие 

в процедурата и приемаме условията му без бележки  и предложения.  

           2.Срок на валидност на офертата: Заявяваме, че се считаме обвързани от 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената оферта и 

приложенията към нея, представляващи нейно съдържание за срок  90 (деветдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите 

Неразделна част от настоящата оферта са: 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     

       Кратко описание на офертата на участника: От формална страна предложението 

е обективирано в попълнен образец на  техническото предложение. Към същото са 

приложени седем приложения включващи:  

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката; 

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката  

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката  

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката  

6. Мерки за опазване на околната среда  

7. Предложение за управление на риска  

     Описана е подробно последователността и взаимосвързаността на основните 

дейности, където са описани различните видове СМР, обект на обществената поръчка; 

срок за изпълнение на строителството, като е предложен срок от 60 дни; технология на 

изпълнение на СМР и доставки, където са описани спецификите на видовете работи, 

както и технически и функционални характеристики на предлаганите материали и 

оборудване. Участникът описва дейностите за осигуряване на контрола на качеството, 

заедно с функциите на експертния състав. Описани са социалните характеристики , 

свързани с изпълнението на поръчката ; мерките за опазване на околната среда и и е са 

направени предложения за управление на риска. Гаранционният срок за текущ ремонт е 

36 месеца.  
 

       Комисията установи, че техническата оферта на Консорциум „Нова Строй Груп“ 

ДЗЗД отговаря на поставените формални изисквания на Възложителя, 

обективирани в ЗОП и документацията за участие в процедурата, с оглед на което 

взе единодушно решение да я допусне до оценяване в следващите й етапи. 



По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от 4  страници (ценово предложение- 1 стр. и ксс-3 стр) в оригинал , по образец, и съдържа 

следното: 

I. Общата цена за изпълнение на договора е : 139 328.37 (сто тридесет и девет хиляди 

триста двадесет и осем лева и 37 ст) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 

126 662,15 (сто двадесет и шест хиляди шестотин шестдесет и два лева и 15 ст)  лв. без 

ДДС, съгласно  попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени 

разходи, в размер на  12 666,22 (дванадесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 22 

ст)   лв., без ДДС. 

 

II. При формиране на единичните цени или анализи за отделните видове дейности ще 

използваме следните ценови показатели: 

▪ часова ставка – 4,50 лева/час;  

▪ допълнителни разходи за труд – 80 %;  

▪ допълнителни разходи за механизация -30 %;  

▪ доставно-складови разходи – 10 %; 

▪ печалба върху всичките СМД – 10 %; 

Приложение: количествено стойностна сметка 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ НА СМР 

м-
ка 

Кол-во 
Ед. Цена Общо 

А. Ремонт на Зала първи етаж,демонтаж и монтажни работи         

1 Демонтаж дървени первази м 53 1,27 67,31 

2 Демонтаж полулеи със запазване бр 3 4,99 14,97 

3 Демонтаж осветителни тела тип луна със запазване бр 15 4,99 74,85 

4 Демонтаж осветителни тела - аплик /плафомиера/ със запазване бр 3 4,99 14,97 

9 Демонтаж мокет и почистване на основата м2 100 5,50 550,00 

10 Демонтаж на  облицовка,механизми и др. на камина м2 9 3,20 28,80 

11 
Доставка на потходящи материали,за изработка на същесвуваща камина по дизаен 
проект със съгласие на възложителя 

м2 
9 165,00 1485,00 

12 Доставка и монтаж на декоративни материали по фасада на камина 
м2 

7 55,00 385,00 

13 Закопуване на помощен иструмент за работа и експлоатация на камина/ комплект/ 
бр 

1 50,82 50,82 

14 Грундиране под с бетоконтактен грунд м2 100 2,20 220,00 

15 Направа на  подова шпакловка за полагане на ламинирана дъска м2 100 7,50 750,00 

16 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 35 8,20 287,00 

17 Направа на гипсова мазилка по тавани и стени м2 89 6,80 605,20 

18 Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани м2 315 7,20 2268,00 



19 Грундиране с латексов грунд тавани и стени м2 315 2,00 630,00 

20 Боядисване с латек боя Крафт Профи  на стени и тавани включително и цвят 
м2 

315 9,10 2866,50 

21 
Доставка и монтаж на подлошка и ламинира на дъска  - А клас със висока здравина на 
износване с 10 % расход 

м2 
110 29,30 3223,00 

22 Доставка и монтаж на дървени первази м 53 3,90 206,70 

24 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 8 11,20 89,60 

25 Монтаж на същесвуващти осветителни тела бр 15 10,30 154,50 

26 Монтаж на същесвуващти аплик плафони бр 3 10,30 30,90 

28 Монтаж на съществуващи полилеи бр 3 12,60 37,80 

29 Направа и монтаж на дървени решетки за радиатори-                        / 100 см. Х 220 см./ 
бр 

4 120,00 480,00 

30 
Направа  на декоративни  колони от  дървен материал  и обшивка но съществуващи 
толони / 35см .Х 35см. и височина 2.50м. / 

бр 
7 501,48 3510,36 

31 Лакиране на дървени решетки и колони 2 кратно м2 42 4,60 193,20 

32 Събиране и натоварване на строителни отпадъци м3 8 35,80 286,40 

    Всичко за А: 18510,88 

Б. Ремонт на стълбище, коридор и стаи 2 етаж 

1 Демонтаж мокет  на стълбище,  коридор,первази и почистване на основа 
м2 

47 5,50 258,50 

2 Демонтаж лайсни при стълбище м 21 1,25 26,25 

3 Демонтаж моке, первазит  на стаи и почистване на основата м2 165 5,50 907,50 

4 Демонтаж на осветителни тела със запазване бр 15 4,99 74,85 

5 Грундиране на пода с бетоконтактен грунд м2 165 2,20 363,00 

6 Направа на подова шпакловка за мокет м2 165 7,50 1237,50 

7 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 280 8,20 2296,00 

8 Грундиране на стени и тавани преди шпакловка м2 620 2,00 1240,00 

9 Шпакловане, шкурене на стени и тавани м2 620 7,20 4464,00 

10 Боядисване на стени и тавани с латексна боя Оргахим двукратно включително и цвят 
м2 

620 9,10 
5642,00 

11 Доставка и монтаж на  мокет - люкс на стаи м2 165 19,60 3234,00 

12 Доставка монтаж на первази м 177 3,90 690,30 

13 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 10 11,20 112,00 

14 Доставка и монтаж на мокет - люкс стаи и коридор м2 47 19,60 921,20 

15 Монтаж на съществуващи осветителни тела бр 15 10,30 154,50 

16 Демонтаж на мебели от спални помещтения/ бр.стаи -7/ бр 21 30,00 630,00 

17 Демонтаж и монраж на радиатори  стаини бр 8 32,10 256,80 

18 Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 11 35,80 393,80 

      Всичко за Б: 22902,20 

В. Основен ремонт на покрив 

1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди м 20 17,30 346,00 

2 Демонтаж на керемиди м2 530 2,75 1457,50 

3 Спускане на капаци и керемиди по коруба/   бр 5800 0,10 580,00 

4 
Демонтаж на подпокривна мушама, скара, дъски (ламперия), улама около 
капандурите и  кумини, под олучни поли  и улами 

м2 530 1,78 943,40 

5 Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби,казанчета и скоби м 87 4,45 387,15 

6 Демонтаж на вагонна шарка  стеха (сачак) на височина над 6 м. м2 120 4,36 523,20 

7 Демонтаж на компрементирана покривна конструкция м3 15 65,20 978,00 

8 Направа на стомано бетонен пояс включително кофраж, арматура и заливане на ветон 
с бетон помпа / 94м. дължина на пояса./ 

м3 8,5 178,21 1514,79 



9 Доставка и монтаж на покривни греди, ребра за покривна конструкция 
м3 11 590,00 6490,00 

10 Доставка и монтаж на топлоизолация за покрив м2 410 48,43 19856,30 

11 Доставка и монтаж на параизолационна мембрана за покрив м2 530 15,43 8177,90 

12 Направа на дъсчена обшивка  м2 530 19,36 10260,80 

13 Направа на летвена обшивка - двойна скара за редене на керемиди 
м2 530 6,90 3657,00 

14 Обработка с Бохемит дървена конструкция и дъсчена обшивка м3 18 24,60 442,80 

15 Доставка и монташ на поцинковани кафяви поли под челни дъски м 28 11,60 324,80 

16 Доставака и монтаж на олуци от пластифицирана кафява ламарина 
м 

34 
14,20 482,80 

17 Доставка и монтаж на водосточни казанчета  бр 6 26,40 158,40 

18 Доставка и монтаж на водосточни тръби колена и скоби м 54 15,80 853,20 

19 Доставка и монтаж на нова керемиди и капаци Брамак класик протектор 
м2 530 41,25 21862,50 

20 Доставка и монтаж на вентилиращи керемиди Брамак бр 30 18,60 558,00 

21 Доставка и монтаж на челни дъски  и лакиране 2 кратно м 70 15,50 1085,00 

22 Обшивка на стреха с вагонна шарка, включително и лакиране на височина над 6 м. 
м2 120 28,60 3432,00 

23 Натоварване и исвозване на строителни отпадаци  м3 22 35,80 787,60 

24 Доставка имонтаж на капандура бр 1 26,03 26,03 

25 Доставка на поцинкована ламарина и обшивка на комини  бр 3 21,30 63,90 

      Всичко за В: 85249,07 

26 Непредвидени расходи- 10%  по материал и във товачисло ремонтни работи  12666,22 

  
 

общо 139328,37 

  
 

ДДС 27865,67 

  
 

Всичко с ДДС 167194,04 

 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя. Прии аритметична проверка не се установи несъответствие. 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД  до етап за 

оценка на офертата. 

 

2.Относно оферта на участника Хидрострой АД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи: 

1) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал; 

2) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – в оригинал; 

3) Декларации за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в оригинал; 

4) Декларации по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- в 

оригинал; 

5) Декларация за съответствие с критериите за подбор– в оригинал; 

6) Техническо предложение – в оригинал  и на електронен носител, ведно с Приложения 

от №1 до №7 



7) Ценово предложение  - по образец. 

8) Декларации за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал 
 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.  

Участникът няма да  използва подизпълнител при изпълнение на поръчката или ресурси 

на трети лица. 

 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

 

По отношение Техническото предложение  на участника Хидрострой АД е 

предложил следното: 

 

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на 

оферти с предмет: „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата 

на «Голям ловен дом «Шерба»  за нуждите на ТП ДЛС «Шерба», предлагам: 
 

1. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - (Приложение 1)  

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката -   (Приложение 

2) 

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката - (Приложение 3)  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката - (Приложение 4) 

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - (Приложение 5) 

6. Мерки за опазване на околната среда - (Приложение 6) 

7. Предложение за управление на риска - (Приложение 7) 

8. Гаранционен срок за текущ ремонт  : 36 месеца  

9.  Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд.   

10. Срок за изпълнение на СМР:  до 2 месеца  и започва да тече от момента на 

получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. Изпълнението на работите се 

счита за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  за 

установяване качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта, 

който се подписва от Възложителя или упълномощено лице, Изпълнител и екплоатация 

.  

11.ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1. Запознати сме с проекта на договор, приложен към  документацията за участие 

в процедурата и приемаме условията му без бележки  и предложения.  

           2.Срок на валидност на офертата: Заявяваме, че се считаме обвързани от 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената оферта и 

приложенията към нея, представляващи нейно съдържание за срок  90 (деветдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите 

Неразделна част от настоящата оферта са: 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     



 

       Кратко описание на офертата на участника: От формална страна предложението 

е обективирано в попълнен образец на  техническото предложение. Към същото са 

приложени седем приложения включващи:  

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката; 

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката  

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката  

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката  

6. Мерки за опазване на околната среда  

7. Предложение за управление на риска  

     Описана е подробно последователността и взаимосвързаността на основните 

дейности, където са описани различните видове СМР, обект на обществената поръчка; 

срок за изпълнение на строителството, като е предложен срок от 60 дни; технология на 

изпълнение на СМР и доставки, където са описани спецификите на видовете работи, 

както и технически и функционални характеристики на предлаганите материали и 

оборудване. Участникът описва дейностите за осигуряване на контрола на качеството, 

заедно с функциите на експертния състав. Описани са социалните характеристики , 

свързани с изпълнението на поръчката ; мерките за опазване на околната среда и са 

направени предложения за управление на риска. Гаранционният срок за текущ ремонт е 

36 месеца.  
 

       Комисията установи, че техническата оферта на Хидрострой АД отговаря на 

поставените формални изисквания на Възложителя, обективирани в ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, с оглед на което взе единодушно решение 

да я допусне до оценяване в следващите й етапи. 
По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от 3  страници (ценово предложение -1 стр, ксс-2 стр) в оригинал , по образец, и съдържа 

следното: 

I. Общата цена за изпълнение на договора е : 138 622,46 (сто тридесет и осем хиляди 

шестотин двадесет и два лева и 46 ст) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 

126 020,42 (сто двадесет и шест хиляди и двадесет лева и 42 ст)  лв. без ДДС, съгласно  

попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени разходи, в размер на  

12 602,04 (дванадесет хиляди шестотин и два лева и 04 ст)   лв., без ДДС. 

 

II. При формиране на единичните цени или анализи за отделните видове дейности ще 

използваме следните ценови показатели: 

▪ часова ставка – 4,00 лева/час;  

▪ допълнителни разходи за труд – 90 %;  

▪ допълнителни разходи за механизация -30 %;  

▪ доставно-складови разходи – 8 %; 

▪ печалба върху всичките СМД – 9 %; 



Приложение: количествено стойностна сметка 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ НА СМР 

м-
ка 

Кол-во 
Ед. Цена Общо 

А. Ремонт на Зала първи етаж,демонтаж и монтажни работи         

1 Демонтаж дървени первази м 53 1,44 76,32 

2 Демонтаж полулеи със запазване бр 3 23,10 69,30 

3 Демонтаж осветителни тела тип луна със запазване бр 15 8,21 123,15 

4 Демонтаж осветителни тела - аплик /плафомиера/ със запазване бр 3 10,26 30,78 

9 Демонтаж мокет и почистване на основата м2 100 1,89 189,00 

10 Демонтаж на  облицовка,механизми и др. на камина м2 9 36,95 332,55 

11 
Доставка на потходящи материали,за изработка на същесвуваща камина по дизаен 
проект със съгласие на възложителя 

м2 
9 599,48 5395,32 

12 Доставка и монтаж на декоративни материали по фасада на камина 
м2 

7 303,85 2126,95 

13 Закопуване на помощен иструмент за работа и експлоатация на камина/ комплект/ 
бр 

1 213,51 213,51 

14 Грундиране под с бетоконтактен грунд м2 100 2,26 226,00 

15 Направа на  подова шпакловка за полагане на ламинирана дъска м2 100 5,09 509,00 

16 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 35 2,30 80,50 

17 Направа на гипсова мазилка по тавани и стени м2 89 12,63 1124,07 

18 Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани м2 315 5,50 1732,50 

19 Грундиране с латексов грунд тавани и стени м2 315 2,95 929,25 

20 Боядисване с латек боя Крафт Профи  на стени и тавани включително и цвят 
м2 

315 7,39 2327,85 

21 
Доставка и монтаж на подлошка и ламинира на дъска  - А клас със висока здравина на 
износване с 10 % расход 

м2 
110 39,25 4317,50 

22 Доставка и монтаж на дървени первази м 53 5,54 293,62 

24 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 8 17,24 137,92 

25 Монтаж на същесвуващти осветителни тела бр 15 12,32 184,80 

26 Монтаж на същесвуващти аплик плафони бр 3 9,03 27,09 

28 Монтаж на съществуващи полилеи бр 3 20,53 61,59 

29 Направа и монтаж на дървени решетки за радиатори-                        / 100 см. Х 220 см./ 
бр 

4 394,18 1576,72 

30 
Направа  на декоративни  колони от  дървен материал  и обшивка но съществуващи 
толони / 35см .Х 35см. и височина 2.50м. / 

бр 
7 521,47 3650,29 

31 Лакиране на дървени решетки и колони 2 кратно м2 42 9,85 413,70 

32 Събиране и натоварване на строителни отпадъци м3 8 41,81 334,48 

    Всичко за А: 26483,76 

Б. Ремонт на стълбище, коридор и стаи 2 етаж 

1 Демонтаж мокет  на стълбище,  коридор,первази и почистване на основа 
м2 

47 5,17 242,99 

2 Демонтаж лайсни при стълбище м 21 1,23 25,83 

3 Демонтаж моке, первазит  на стаи и почистване на основата м2 165 2,63 433,95 

4 Демонтаж на осветителни тела със запазване бр 15 8,21 123,15 

5 Грундиране на пода с бетоконтактен грунд м2 165 2,26 372,90 

6 Направа на подова шпакловка за мокет м2 165 5,09 839,85 

7 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 280 2,30 644,00 



8 Грундиране на стени и тавани преди шпакловка м2 620 2,95 1829,00 

9 Шпакловане, шкурене на стени и тавани м2 620 5,50 3410,00 

10 Боядисване на стени и тавани с латексна боя Оргахим двукратно включително и цвят 
м2 

620 7,39 
4581,80 

11 Доставка и монтаж на  мокет - люкс на стаи м2 165 42,08 6943,20 

12 Доставка монтаж на первази м 177 5,54 980,58 

13 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 10 17,24 172,40 

14 Доставка и монтаж на мокет - люкс стаи и коридор м2 47 58,30 2740,10 

15 Монтаж на съществуващи осветителни тела бр 15 12,32 184,80 

16 Демонтаж на мебели от спални помещтения/ бр.стаи -7/ бр 21 20,53 431,13 

17 Демонтаж и монраж на радиатори  стаини бр 8 42,70 341,60 

18 Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 11 41,81 459,91 

      Всичко за Б: 24757,19 

В. Основен ремонт на покрив 

1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди м 20 3,12 62,40 

2 Демонтаж на керемиди м2 530 3,49 1849,70 

3 Спускане на капаци и керемиди по коруба/   бр 5800 0,34 1972,00 

4 
Демонтаж на подпокривна мушама, скара, дъски (ламперия), улама около 
капандурите и  кумини, под олучни поли  и улами 

м2 530 7,80 4134,00 

5 Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби,казанчета и скоби м 87 2,47 214,89 

6 Демонтаж на вагонна шарка  стеха (сачак) на височина над 6 м. м2 120 6,24 748,80 

7 Демонтаж на компрементирана покривна конструкция м3 15 98,15 1472,25 

8 Направа на стомано бетонен пояс включително кофраж, арматура и заливане на ветон 
с бетон помпа / 94м. дължина на пояса./ 

м3 8,5 346,36 2944,06 

9 Доставка и монтаж на покривни греди, ребра за покривна конструкция 
м3 11 515,47 5670,17 

10 Доставка и монтаж на топлоизолация за покрив м2 410 15,39 6309,90 

11 Доставка и монтаж на параизолационна мембрана за покрив м2 530 11,99 6354,70 

12 Направа на дъсчена обшивка  м2 530 13,12 6953,60 

13 Направа на летвена обшивка - двойна скара за редене на керемиди 
м2 530 12,03 6375,90 

14 Обработка с Бохемит дървена конструкция и дъсчена обшивка м3 18 51,69 930,42 

15 Доставка и монташ на поцинковани кафяви поли под челни дъски м 28 15,10 422,80 

16 Доставака и монтаж на олуци от пластифицирана кафява ламарина 
м 

34 
37,04 1259,36 

17 Доставка и монтаж на водосточни казанчета  бр 6 50,97 305,82 

18 Доставка и монтаж на водосточни тръби колена и скоби м 54 18,01 972,54 

19 Доставка и монтаж на нова керемиди и капаци Брамак класик протектор 
м2 530 27,50 14575,00 

20 Доставка и монтаж на вентилиращи керемиди Брамак бр 30 23,44 703,20 

21 Доставка и монтаж на челни дъски  и лакиране 2 кратно м 70 18,26 1278,20 

22 Обшивка на стреха с вагонна шарка, включително и лакиране на височина над 6 м. 
м2 120 64,76 7771,20 

23 Натоварване и исвозване на строителни отпадаци  м3 22 41,81 919,82 

24 Доставка имонтаж на капандура бр 1 365,98 365,98 

25 Доставка на поцинкована ламарина и обшивка на комини  бр 3 70,92 212,76 

      Всичко за В: 74779,47 

26 Непредвидени расходи- 10%  по материал и във товачисло ремонтни работи  12602,04 

  
 

общо 138622,46 

  
 

ДДС 27724,49 



  
 

Всичко с ДДС 166346,95 

 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя. При аритметична проверка не се установи несъответствие. 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника Хидрострой АД   до етап за оценка на офертата. 

 
3.Относно оферта на участника Инфра експерт АД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи: 

1) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал; 

2) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – в оригинал; 

3) Декларации за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в оригинал; 

4) Декларации по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- в 

оригинал; 

5) Декларация за съответствие с критериите за подбор– в оригинал; 

6) Техническо предложение – в оригинал  и на електронен носител, ведно с Приложения 

от №1 до №7 

7) Ценово предложение  - по образец. 

8) Декларации за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал 
 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.  

Участникът няма да  използва подизпълнител при изпълнение на поръчката или ресурси 

на трети лица. 

 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

 

По отношение Техническото предложение  на участника Инфра експерт АД е 

предложил следното: 

 

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на 

оферти с предмет: „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата 

на «Голям ловен дом «Шерба»  за нуждите на ТП ДЛС «Шерба», предлагам: 
 

1. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - (Приложение 1)  

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката -   (Приложение 

2) 

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката - (Приложение 3)  



4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката - (Приложение 4) 

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - (Приложение 5) 

6. Мерки за опазване на околната среда - (Приложение 6) 

7. Предложение за управление на риска - (Приложение 7) 

8. Гаранционен срок за текущ ремонт  : 36 месеца  

9.  Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд.   

10. Срок за изпълнение на СМР:  до 2 месеца  и започва да тече от момента на 

получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. Изпълнението на работите се 

счита за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  за 

установяване качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта, 

който се подписва от Възложителя или упълномощено лице, Изпълнител и екплоатация 

.  

11.ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1. Запознати сме с проекта на договор, приложен към  документацията за участие 

в процедурата и приемаме условията му без бележки  и предложения.  

           2.Срок на валидност на офертата: Заявяваме, че се считаме обвързани от 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената оферта и 

приложенията към нея, представляващи нейно съдържание за срок  90 (деветдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите 

Неразделна част от настоящата оферта са: 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     
 

       Кратко описание на офертата на участника: От формална страна предложението 

е обективирано в попълнен образец на  техническото предложение. Към същото са 

приложени седем приложения включващи:  

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката; 

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката  

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката  

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката  

6. Мерки за опазване на околната среда  

7. Предложение за управление на риска  

     Описана е подробно последователността и взаимосвързаността на основните 

дейности, където са описани различните видове СМР, обект на обществената поръчка; 

срок за изпълнение на строителството, като е предложен срок от 60 дни; технология на 

изпълнение на СМР и доставки, където са описани спецификите на видовете работи, 

както и технически и функционални характеристики на предлаганите материали и 

оборудване. Участникът описва дейностите за осигуряване на контрола на качеството, 

заедно с функциите на експертния състав. Описани са социалните характеристики , 

свързани с изпълнението на поръчката ; мерките за опазване на околната среда и са 

направени предложения за управление на риска. Гаранционният срок за текущ ремонт е 

36 месеца.  
 

       Комисията установи, че техническата оферта на Инфра експерт АД отговаря на 

поставените формални изисквания на Възложителя, обективирани в ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, с оглед на което взе единодушно решение 

да я допусне до оценяване в следващите й етапи. 



По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от 3  страници (ценово предложение- 1 стр, ксс- 2 стр) в оригинал , по образец, и съдържа 

следното: 

I. Общата цена за изпълнение на договора е : 138 980,99 (сто тридесет и осем хиляди 

деветстотин и осемдесет лева и 99 ст) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 

126 346,35 (сто двадесет и шест хиляди триста четиридесет и шест лева и 35 ст)  лв. без 

ДДС, съгласно  попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени 

разходи, в размер на  12 634,64 (дванадесет хиляди шестотин тридесет и четири лева и 64 

ст)   лв., без ДДС. 

 

II. При формиране на единичните цени или анализи за отделните видове дейности ще 

използваме следните ценови показатели: 

▪ часова ставка – 4,15 лева/час;  

▪ допълнителни разходи за труд – 95 %;  

▪ допълнителни разходи за механизация -35 %;  

▪ доставно-складови разходи – 8 %; 

▪ печалба върху всичките СМД – 10 %; 

Приложение: количествено стойностна сметка 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ НА СМР 

м-
ка 

Кол-во 
Ед. Цена Общо 

А. Ремонт на Зала първи етаж,демонтаж и монтажни работи         

1 Демонтаж дървени первази м 53 1,45 76,85 

2 Демонтаж полулеи със запазване бр 3 23,12 69,36 

3 Демонтаж осветителни тела тип луна със запазване бр 15 8,24 123,60 

4 Демонтаж осветителни тела - аплик /плафомиера/ със запазване бр 3 10,02 30,06 

9 Демонтаж мокет и почистване на основата м2 100 1,90 190,00 

10 Демонтаж на  облицовка,механизми и др. на камина м2 9 34,64 311,76 

11 
Доставка на потходящи материали,за изработка на същесвуваща камина по дизаен 
проект със съгласие на възложителя 

м2 
9 594,21 5347,89 

12 Доставка и монтаж на декоративни материали по фасада на камина 
м2 

7 299,30 2095,10 

13 Закопуване на помощен иструмент за работа и експлоатация на камина/ комплект/ 
бр 

1 210,51 210,51 

14 Грундиране под с бетоконтактен грунд м2 100 2,52 252,00 

15 Направа на  подова шпакловка за полагане на ламинирана дъска м2 100 5,16 516,00 

16 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 35 2,95 103,25 

17 Направа на гипсова мазилка по тавани и стени м2 89 12,73 1132,97 

18 Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани м2 315 5,55 1748,25 



19 Грундиране с латексов грунд тавани и стени м2 315 2,99 941,85 

20 Боядисване с латек боя Крафт Профи  на стени и тавани включително и цвят 
м2 

315 7,42 2337,30 

21 
Доставка и монтаж на подлошка и ламинира на дъска  - А клас със висока здравина на 
износване с 10 % расход 

м2 
110 39,26 4318,60 

22 Доставка и монтаж на дървени первази м 53 5,55 294,15 

24 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 8 17,28 138,24 

25 Монтаж на същесвуващти осветителни тела бр 15 12,32 184,80 

26 Монтаж на същесвуващти аплик плафони бр 3 9,04 27,12 

28 Монтаж на съществуващи полилеи бр 3 20,54 61,62 

29 Направа и монтаж на дървени решетки за радиатори-                        / 100 см. Х 220 см./ 
бр 

4 390,18 1560,72 

30 
Направа  на декоративни  колони от  дървен материал  и обшивка но съществуващи 
толони / 35см .Х 35см. и височина 2.50м. / 

бр 
7 501,47 3510,29 

31 Лакиране на дървени решетки и колони 2 кратно м2 42 9,87 414,54 

32 Събиране и натоварване на строителни отпадъци м3 8 42,40 339,20 

    Всичко за А: 26336,03 

Б. Ремонт на стълбище, коридор и стаи 2 етаж 

1 Демонтаж мокет  на стълбище,  коридор,первази и почистване на основа 
м2 

47 5,17 242,99 

2 Демонтаж лайсни при стълбище м 21 1,23 25,83 

3 Демонтаж моке, первазит  на стаи и почистване на основата м2 165 2,63 433,95 

4 Демонтаж на осветителни тела със запазване бр 15 8,24 123,60 

5 Грундиране на пода с бетоконтактен грунд м2 165 2,52 415,80 

6 Направа на подова шпакловка за мокет м2 165 5,16 851,40 

7 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 280 2,95 826,00 

8 Грундиране на стени и тавани преди шпакловка м2 620 2,99 1853,80 

9 Шпакловане, шкурене на стени и тавани м2 620 5,55 3441,00 

10 Боядисване на стени и тавани с латексна боя Оргахим двукратно включително и цвят 
м2 

620 7,42 
4600,40 

11 Доставка и монтаж на  мокет - люкс на стаи м2 165 42,08 6943,20 

12 Доставка монтаж на первази м 177 5,55 982,35 

13 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 10 17,28 172,80 

14 Доставка и монтаж на мокет - люкс стаи и коридор м2 47 58,30 2740,10 

15 Монтаж на съществуващи осветителни тела бр 15 12,32 184,80 

16 Демонтаж на мебели от спални помещтения/ бр.стаи -7/ бр 21 20,53 431,13 

17 Демонтаж и монраж на радиатори  стаини бр 8 42,70 341,60 

18 Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 11 42,40 466,40 

      Всичко за Б: 25077,15 

В. Основен ремонт на покрив 

1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди м 20 3,13 62,60 

2 Демонтаж на керемиди м2 530 3,56 1886,80 

3 Спускане на капаци и керемиди по коруба/   бр 5800 0,36 2088,00 

4 
Демонтаж на подпокривна мушама, скара, дъски (ламперия), улама около 
капандурите и  кумини, под олучни поли  и улами 

м2 530 7,86 4165,80 

5 Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби,казанчета и скоби м 87 2,51 218,37 

6 Демонтаж на вагонна шарка  стеха (сачак) на височина над 6 м. м2 120 6,32 758,40 

7 Демонтаж на компрементирана покривна конструкция м3 15 98,22 1473,30 

8 Направа на стомано бетонен пояс включително кофраж, арматура и заливане на ветон 
с бетон помпа / 94м. дължина на пояса./ 

м3 8,5 347,04 2949,84 



9 Доставка и монтаж на покривни греди, ребра за покривна конструкция 
м3 11 518,48 5703,28 

10 Доставка и монтаж на топлоизолация за покрив м2 410 15,89 6514,90 

11 Доставка и монтаж на параизолационна мембрана за покрив м2 530 12,04 6381,20 

12 Направа на дъсчена обшивка  м2 530 13,31 7054,30 

13 Направа на летвена обшивка - двойна скара за редене на керемиди 
м2 530 12,00 6360,00 

14 Обработка с Бохемит дървена конструкция и дъсчена обшивка м3 18 12,09 217,62 

15 Доставка и монташ на поцинковани кафяви поли под челни дъски м 28 15,22 426,16 

16 Доставака и монтаж на олуци от пластифицирана кафява ламарина 
м 

34 
37,24 1266,16 

17 Доставка и монтаж на водосточни казанчета  бр 6 51,07 306,42 

18 Доставка и монтаж на водосточни тръби колена и скоби м 54 18,04 974,16 

19 Доставка и монтаж на нова керемиди и капаци Брамак класик протектор 
м2 530 27,98 14829,40 

20 Доставка и монтаж на вентилиращи керемиди Брамак бр 30 23,60 708,00 

21 Доставка и монтаж на челни дъски  и лакиране 2 кратно м 70 18,30 1281,00 

22 Обшивка на стреха с вагонна шарка, включително и лакиране на височина над 6 м. 
м2 120 64,92 7790,40 

23 Натоварване и исвозване на строителни отпадаци  м3 22 42,40 932,80 

24 Доставка имонтаж на капандура бр 1 370,00 370,00 

25 Доставка на поцинкована ламарина и обшивка на комини  бр 3 71,42 214,26 

      Всичко за В: 74933,17 

26 Непредвидени расходи- 10%  по материал и във товачисло ремонтни работи  12634,64 

  
 

общо 138980,99 

  
 

ДДС 27796,20 

  
 

Всичко с ДДС 166777,19 

 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя. При аритметична проверка не се установи несъответствие. 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника Инфра експерт АД   до етап за оценка на офертата. 

 
4.Относно оферта на участника Инжстройинженеринг ЕООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи: 

1) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал; 

2) Декларации от всички задължени лица по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 по ЗОП – в оригинал; 

3) Декларации за липса на обстоятелства по чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в оригинал; 

4) Декларации по чл. 3, т. 8, чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- в 

оригинал; 

5) Декларация за съответствие с критериите за подбор– в оригинал; 

6) Техническо предложение – в оригинал  и на електронен носител, ведно с Приложения 

от №1 до №7 

7) Ценово предложение  - по образец. 



8) Декларации за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал 
 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя.  

Участникът няма да  използва подизпълнител при изпълнение на поръчката или ресурси 

на трети лица. 

 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

 

По отношение Техническото предложение  на участника Инжстройинженеринг 

ЕООД е предложил следното: 

 

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на 

оферти с предмет: „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата 

на «Голям ловен дом «Шерба»  за нуждите на ТП ДЛС «Шерба», предлагам: 
 

1. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - (Приложение 1)  

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката -   (Приложение 

2) 

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката - (Приложение 3)  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката - (Приложение 4) 

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - (Приложение 5) 

6. Мерки за опазване на околната среда - (Приложение 6) 

7. Предложение за управление на риска - (Приложение 7) 

8. Гаранционен срок за текущ ремонт  : 36 месеца  

9.  Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд.   

10. Срок за изпълнение на СМР:  до 2 месеца  и започва да тече от момента на 

получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. Изпълнението на работите се 

счита за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  за 

установяване качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта, 

който се подписва от Възложителя или упълномощено лице, Изпълнител и екплоатация 

.  

11.ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1. Запознати сме с проекта на договор, приложен към  документацията за участие 

в процедурата и приемаме условията му без бележки  и предложения.  

           2.Срок на валидност на офертата: Заявяваме, че се считаме обвързани от 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената оферта и 

приложенията към нея, представляващи нейно съдържание за срок  90 (деветдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите 

Неразделна част от настоящата оферта са: 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     
 



       Кратко описание на офертата на участника: От формална страна предложението 

е обективирано в попълнен образец на  техническото предложение. Към същото са 

приложени седем приложения включващи:  

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката; 

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката  

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката  

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката  

5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката  

6. Мерки за опазване на околната среда  

7. Предложение за управление на риска  

     Описана е подробно последователността и взаимосвързаността на основните 

дейности, където са описани различните видове СМР, обект на обществената поръчка; 

срок за изпълнение на строителството, като е предложен срок от 60 дни; технология на 

изпълнение на СМР и доставки, където са описани спецификите на видовете работи, 

както и технически и функционални характеристики на предлаганите материали и 

оборудване. Участникът описва дейностите за осигуряване на контрола на качеството, 

заедно с функциите на експертния състав. Описани са социалните характеристики , 

свързани с изпълнението на поръчката ; мерките за опазване на околната среда и са 

направени предложения за управление на риска. Гаранционният срок за текущ ремонт е 

36 месеца.  
 

       Комисията установи, че техническата оферта на Инжстройинженеринг ЕООД 

отговаря на поставените формални изисквания на Възложителя, обективирани в 

ЗОП и документацията за участие в процедурата, с оглед на което взе единодушно 

решение да я допусне до оценяване в следващите й етапи. 

 
По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от 3  страници (ценово предложение- 1 стр; ксс-2 стр)  в оригинал , по образец, и съдържа 

следното: 

I. Общата цена за изпълнение на договора е : 139 148,87 (сто тридесет и девет хиляди сто 

четиридесет и осем лева и 87 ст) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 

126 498,97 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем  лева и 97 ст)  лв. 

без ДДС, съгласно  попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени 

разходи, в размер на  12 649,90 (дванадесет хиляди шестотин четиридесет и девет лева и 

90 ст)   лв., без ДДС. 

 

II. При формиране на единичните цени или анализи за отделните видове дейности ще 

използваме следните ценови показатели: 

▪ часова ставка – 4,20 лева/час;  

▪ допълнителни разходи за труд – 90 %;  

▪ допълнителни разходи за механизация -30 %;  

▪ доставно-складови разходи – 8 %; 



▪ печалба върху всичките СМД – 10 %; 

Приложение: количествено стойностна сметка 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ НА СМР 

м-
ка 

Кол-во 
Ед. Цена Общо 

А. Ремонт на Зала първи етаж,демонтаж и монтажни работи         

1 Демонтаж дървени первази м 53 1,43 75,79 

2 Демонтаж полулеи със запазване бр 3 20,10 60,30 

3 Демонтаж осветителни тела тип луна със запазване бр 15 7,50 112,50 

4 Демонтаж осветителни тела - аплик /плафомиера/ със запазване бр 3 10,02 30,06 

9 Демонтаж мокет и почистване на основата м2 100 1,91 191,00 

10 Демонтаж на  облицовка,механизми и др. на камина м2 9 34,74 312,66 

11 
Доставка на потходящи материали,за изработка на същесвуваща камина по дизаен 
проект със съгласие на възложителя 

м2 
9 583,16 5248,44 

12 Доставка и монтаж на декоративни материали по фасада на камина 
м2 

7 295,23 2066,61 

13 Закопуване на помощен иструмент за работа и експлоатация на камина/ комплект/ 
бр 

1 211,00 211,00 

14 Грундиране под с бетоконтактен грунд м2 100 2,32 232,00 

15 Направа на  подова шпакловка за полагане на ламинирана дъска м2 100 4,80 480,00 

16 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 35 2,36 82,60 

17 Направа на гипсова мазилка по тавани и стени м2 89 12,43 1106,27 

18 Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани м2 315 5,30 1669,50 

19 Грундиране с латексов грунд тавани и стени м2 315 2,74 863,10 

20 Боядисване с латек боя Крафт Профи  на стени и тавани включително и цвят 
м2 

315 7,46 2349,90 

21 
Доставка и монтаж на подлошка и ламинира на дъска  - А клас със висока здравина на 
износване с 10 % расход 

м2 
110 38,10 4191,00 

22 Доставка и монтаж на дървени первази м 53 5,41 286,73 

24 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 8 17,44 139,52 

25 Монтаж на същесвуващти осветителни тела бр 15 12,55 188,25 

26 Монтаж на същесвуващти аплик плафони бр 3 8,06 24,18 

28 Монтаж на съществуващи полилеи бр 3 18,90 56,70 

29 Направа и монтаж на дървени решетки за радиатори-                        / 100 см. Х 220 см./ 
бр 

4 376,22 1504,88 

30 
Направа  на декоративни  колони от  дървен материал  и обшивка но съществуващи 
толони / 35см .Х 35см. и височина 2.50м. / 

бр 
7 490,80 3435,60 

31 Лакиране на дървени решетки и колони 2 кратно м2 42 9,64 404,88 

32 Събиране и натоварване на строителни отпадъци м3 8 42,00 336,00 

    Всичко за А: 25659,47 

Б. Ремонт на стълбище, коридор и стаи 2 етаж 

1 Демонтаж мокет  на стълбище,  коридор,первази и почистване на основа 
м2 

47 5,21 244,87 

2 Демонтаж лайсни при стълбище м 21 1,25 26,25 

3 Демонтаж моке, первазит  на стаи и почистване на основата м2 165 2,70 445,50 

4 Демонтаж на осветителни тела със запазване бр 15 8,39 125,85 

5 Грундиране на пода с бетоконтактен грунд м2 165 2,32 382,80 

6 Направа на подова шпакловка за мокет м2 165 5,15 850,41 



7 Очукване и ремонт на вътрешни мазилки по стени и тавани м2 280 2,36 660,80 

8 Грундиране на стени и тавани преди шпакловка м2 620 3,00 1860,00 

9 Шпакловане, шкурене на стени и тавани м2 620 5,76 3571,20 

10 Боядисване на стени и тавани с латексна боя Оргахим двукратно включително и цвят 
м2 

620 7,46 
4625,20 

11 Доставка и монтаж на  мокет - люкс на стаи м2 165 43,20 7128,00 

12 Доставка монтаж на первази м 177 5,86 1037,22 

13 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 10 17,44 174,40 

14 Доставка и монтаж на мокет - люкс стаи и коридор м2 47 58,90 2768,30 

15 Монтаж на съществуващи осветителни тела бр 15 12,55 188,25 

16 Демонтаж на мебели от спални помещтения/ бр.стаи -7/ бр 21 20,87 438,27 

17 Демонтаж и монраж на радиатори  стаини бр 8 43,05 344,40 

18 Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 11 42,00 462,00 

      Всичко за Б: 25333,72 

В. Основен ремонт на покрив 

1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди м 20 3,13 62,60 

2 Демонтаж на керемиди м2 530 3,50 1855,00 

3 Спускане на капаци и керемиди по коруба/   бр 5800 0,38 2204,00 

4 
Демонтаж на подпокривна мушама, скара, дъски (ламперия), улама около 
капандурите и  кумини, под олучни поли  и улами 

м2 530 7,96 4218,80 

5 Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби,казанчета и скоби м 87 2,49 216,63 

6 Демонтаж на вагонна шарка  стеха (сачак) на височина над 6 м. м2 120 6,34 760,80 

7 Демонтаж на компрементирана покривна конструкция м3 15 99,30 1489,50 

8 Направа на стомано бетонен пояс включително кофраж, арматура и заливане на ветон 
с бетон помпа / 94м. дължина на пояса./ 

м3 8,5 347,25 2951,63 

9 Доставка и монтаж на покривни греди, ребра за покривна конструкция 
м3 11 522,00 5742,00 

10 Доставка и монтаж на топлоизолация за покрив м2 410 15,41 6318,10 

11 Доставка и монтаж на параизолационна мембрана за покрив м2 530 12,04 6381,20 

12 Направа на дъсчена обшивка  м2 530 13,25 7022,50 

13 Направа на летвена обшивка - двойна скара за редене на керемиди 
м2 530 12,19 6460,70 

14 Обработка с Бохемит дървена конструкция и дъсчена обшивка м3 18 52,00 936,00 

15 Доставка и монташ на поцинковани кафяви поли под челни дъски м 28 15,36 430,08 

16 Доставака и монтаж на олуци от пластифицирана кафява ламарина 
м 

34 
37,44 1272,96 

17 Доставка и монтаж на водосточни казанчета  бр 6 52,00 312,00 

18 Доставка и монтаж на водосточни тръби колена и скоби м 54 18,15 980,10 

19 Доставка и монтаж на нова керемиди и капаци Брамак класик протектор 
м2 530 27,58 14617,40 

20 Доставка и монтаж на вентилиращи керемиди Брамак бр 30 23,56 706,80 

21 Доставка и монтаж на челни дъски  и лакиране 2 кратно м 70 18,28 1279,60 

22 Обшивка на стреха с вагонна шарка, включително и лакиране на височина над 6 м. 
м2 120 64,80 7776,00 

23 Натоварване и исвозване на строителни отпадаци  м3 22 42,00 924,00 

24 Доставка имонтаж на капандура бр 1 368,32 368,32 

25 Доставка на поцинкована ламарина и обшивка на комини  бр 3 73,02 219,06 

      Всичко за В: 75505,78 

26 Непредвидени расходи- 10%  по материал и във товачисло ремонтни работи  12649,90 

  
 

общо 139148,87 



  
 

ДДС 27829,77 

  
 

Всичко с ДДС 166978,64 

 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя. При аритметична проверка не се установи несъответствие. 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника Инжстройинженеринг ЕООД    до етап за оценка 

на офертата. 

 

        Комисията продължи работата си с оценяване на офертите, съгласно утвърдената 

методика, представляваща неразделна част от документацията за участие.  
 

         1.Критерий за оценка на офертите: оптимално съотношение качество/цена, 

което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи 

качествени и екологични и социални  аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка. 
 

 
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = П1 + П2,  

• П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение 

на поръчката“ 

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо 

предложение на участника за изпълнение на поръчката“: 

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4 

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката-20% 

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите-20% 

КТП3: Мерки за опазване на околната среда-5% 

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката -5% 

• П2 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“-

50%  

Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 

П2 =К1  

Където: 

• Обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно остойностена 

количествена сметка-50% (К1) 

 



Където К1    е оценка по формула на ценовата част на офертата, както следва: 

К1= (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) х 50 

където: Цмин(лв.) – най-ниско предложение по критерия “Обща цена за изпълнение 

на поръчката, съгласно остойностена количествена сметка”, а Цучастн(лв.) – 

предложение на оценявания участник по същия критерий. 

• Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

        Точките по четирите елемента от показател „Техническото предложение” ще  

бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по 

експертна мотивирана оценка по следния начин: 

 

1.КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:В тази част от 

офертата всеки участник следва да разпише: 

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта 

следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на 

участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като 

е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд в строителството. 

-     Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР - 

Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото 

законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР 

-     Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните 

работи (СМР) - включващ технологията и последователността на извършване на СМР 

(изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 

организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 

възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.Следва да се обхванат   и доставка на 

основните материали  , необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 

мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на 

Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. 

- Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството 

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно 

това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при 

изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на под-

показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не 

на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва 

да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани 

с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата 

поръчка.  

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени 

по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя: 

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество 

при изпълнение на настоящата обществена поръчка; 

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 



строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на 

строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или 

скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според 

действащите стандарти и добри практики. 

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е 

необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими 

към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.  

 

Метод на формиране на оценката: 

 

Оценка 5 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно:  

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил 

анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил 

подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са  

обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране 

на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите 

спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки:  

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при 

изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 

логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация, действащите стандарти и добри практики. 

 

Оценка 10 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно:  

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил 

анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил 

подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са  

обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране 

на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите 

спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки:  

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при 

изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 

логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 



че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики 

За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения 

както следва:  

 4. Една допълнителна мярка за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – извън базовите мерки , като предложената допълнителна мерка  отчита 

спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, 

а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и характерни особености.       

 

Оценка 20 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно:  

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил 

анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил 

подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР включени в поръчката и 

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са  

обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране 

на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите 

спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки:  

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при 

изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 

логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики и 

4. Една допълнителна мярка за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – извън базовите мерки , като предложената допълнителна мерка  отчита 

спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, 

а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и характерни особености.       

За присъждане на 20 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения 

както следва:  

5. Две и повече допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит 

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, 

а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и характерни особености.     

 

1.КТП2- Организация за изпълнение на дейностите:В тази част от офертата всеки 

участник следва да разпише: 

Минимални изисквания към съдържанието на предложението: 

-  Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на  предмета 

на поръчката  - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката   , отчитайки времето за тяхното 

изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по 

изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), приемане на обекта, както и 



всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 

поръчката   

-   Предложение относно последователността на строителните процеси в 

зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета 

на поръчката   включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие 

с Техническите спецификации.  

- Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да 

се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на 

околната среда и пожарна безопасност на обекта    

- Предложение относно Организацията на работата на инженерно-

техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и 

(строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение 

относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите 

помежду им. 

- Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката , отразяващ 

последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, 

необходими за изпълнението в срока определен от Възложителя. Срокът започва да тече 

от момента на получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. Изпълнението на 

работите се счита за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  

за установяване качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта, 

който се подписва от Възложителя или упълномощено лице, Изпълнител и екплоатация  

- Комуникация и координация при изпълнение на поръчката , следва да бъде 

направено предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол 

и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при 

допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на 

договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на 

работни срещи и др. 

- В случай на участник - обединение - ясно посочване на приноса на всеки от членовете 

на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях. Описва 

се и начинът на комуникация между отделните членове както и дейнсти които ще бъдат 

възлагани на подизпълнителите. 

- Предложение за управление на риска   .Минимални изисквания към съдържанието на 

предложението: 

 - качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, 

които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната 

площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид,  

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху 

изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от 

съответния риск;  

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;  



Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението 

на обекта   и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на 

Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно: 

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните 

работи; 

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на 

СМР; 

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; 

4. Трудности с  използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; 

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници 

в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; 

6. Липса и/или неточности в документация;  

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, 

свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка. 

Метод на формиране на оценката: 

 

Оценка 5 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1. Дейности за изпълнението на  предмета на поръчката, като са обхванати всички работи 

и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на предмета на поръчката   и 

2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително 

чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите 

спецификации  и 

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на 

околната среда и пожарна безопасност на обекта  и 

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на 

участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за 

строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на 

координация и за съгласуване на дейностите по между им и 

5. Линеен график за изпълнение на  обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и 

6. Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта  ) за управление на риска, вкючваща мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; 

 



  Оценка 10 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1. Дейности за изпълнението на  предмета на поръчката, като са обхванати всички работи 

и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

приемане на обекта,  както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на предмета на поръчката  и 

2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително 

чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите 

спецификации  и 

 

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на 

околната среда и пожарна безопасност на обекта  и 

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на 

участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за 

строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на 

координация и за съгласуване на дейностите по между им и 

5. Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности от обекта, необходими за 

изпълнението и 

6. Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма  за управление на риска, вкючваща мерки за недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в 

случай на неговото настъпване; 

За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения 

както следва:  

7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство и  

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и 

строителни работници (работни екипи/групи) и др. и 

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка   и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. 

9. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при 

изпълнението и 



* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното 

планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки 

времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи 

този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и 

зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за 

изпълнение на всички планирани дейности, както и кога най-рано или най-късно трябва 

да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако 

всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване 

на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната 

последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. 

От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на 

проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична 

съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с 

останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата 

документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с 

декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на 

поръчката. 

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по 

мониториг 

*четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице 

надграждане за съответния брой точки 

 

  Оценка 20 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи 

и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), 

приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане 

целите на предмета на поръчката   и 

2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително 

чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите 

спецификации  и 

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и 

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на 

околната среда и пожарна безопасност на обекта  и 

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на 

участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за 

строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на 

координация и за съгласуване на дейностите по между им и 

5. Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и 

6. Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за 



недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; и 

7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство и  

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и 

строителни работници (работни екипи/групи) и др. и 

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. 

9. Линеен график за изпълнение представя критичния път* при изпълнението и 

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното 

планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки 

времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи 

този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и 

зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за 

изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога 

най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. 

Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне 

на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл 

представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват 

началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия 

път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да 

показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и 

съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, 

техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно 

съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за 

изпълнение на поръчката. 

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по 

мониториг 

 За присъждане на 20 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените 

по-долу предложения:  

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата 

на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената 

организация на работната сила и 

12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите 

участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 

13. Линеен график за изпълнение  представя критичните взаимовръзки* при 

изпълнението и 

* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на 

критичния път. 

14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по 

контрол 

*четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице 

надграждане за съответния брой точки 



 

3.КТП3- Мерки за опазване на околната среда:В тази част от офертата всеки 

участник следва да разпише: 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите 

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

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния 

обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й. Базовите мерки идентифицирани като минимално 

необходими са: 

•  Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива,масла и др.работни течности от механизацията; 

•  Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 

•  Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

 

Метод на формиране на оценката: 

 

Оценка 1 точка: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените 

аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение 

относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-

малко по една мярка за всеки един аспект и 

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката 

 

Оценка 3 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените 

аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение 

относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-

малко по една мярка за всеки един аспект и 

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката 

За присъждане на 3 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените 

по-долу предложения: 

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от 

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно 

предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката 

обхваща:  

А). Анализ на предвидените мерки и 

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. 

*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице 

надграждане за съответния брой точки 

 



Оценка 5 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените 

аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение 

относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-

малко по една мярка за всеки един аспект и 

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от 

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно 

предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката 

обхваща :  

А). Анализ на предвидените мерки и 

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. 

 

За присъждане на 5 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените 

по-долу предложения: 

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес 

върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и  предвидени и 

дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и  предвидени и 

дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. 

*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице 

надграждане за съответния брой точки 

 

4.КТП4- Социални характеристики , свързани с изпълнението на поръчката:В тази 

част от офертата всеки участник следва да разпише: 

Да съдържа предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. 

да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните 

два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението й. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

•  Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва функциалността 

на сградата; 

•  Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от 

прекъсване на комунални и други услуги(ток, вода, газ, телекомуникации и други) на 

територията и в близост на/до обекта; 

 

Метод на формиране на оценката: 

 

Оценка 1 точка: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 



1.Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените 

аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение 

относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-

малко по една мярка за всеки един аспект. 

 

Оценка 5 точки: Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа 

предложения относно: 

1.Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените 

аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение 

относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-

малко по една мярка за всеки един аспект и 

 

За присъждане на 5 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените 

по-долу предложения: 

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са 

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

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

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Оценките и мотивите, посочени по-долу са определени с консенсус от членовете на 

Комисията. 

 

Оценка на офертата на Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД 
 

Оценка по показател П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“, по следните компоненти 

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- налице е 

предложение, което се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът 

е направил подробен анализ на техническата спецификация и действащото 

законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР 

включени в поръчката, както е посочил технология на изпълнение на строително-

монтажните работи (СМР), като са  обхванати всички дейности, технологични процеси 

и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и 

съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото 

законодателство .Посочил е мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – базови мерки, включващи :осъществяване на вътрешен контрол, 

свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена 

поръчка и входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 



при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики. Изложил е повече от две  

допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на 

възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. 
 

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите - налице е предложение, което 

се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата, техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът е 

направил предложения относно: дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като 

са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на предмета на поръчката   и последователността на 

строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането 

на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност в съответствие с Техническите спецификации. Описал е организацията 

на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с 

предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на обекта. Посочена е организацията на работата на инженерно-техническия 

(ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните 

работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Изработен е 

линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението .. 

Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване. За всяка от основните 

дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, 

отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) 

състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. Линейният  график за 

изпълнение представя критичния път при изпълнението .За всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг. Представена е в допълнение и 



организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за 

строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и са 

предложени  начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в 

строителния процес и другите заинтересовани страни и лица . Линейният график за 

изпълнение  представя критичните взаимовръзки при изпълнението , като за  всеки един от 

дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол 
 

КТП3: Мерки за опазване на околната среда - налице е предложение, което се 

оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Изготвен е план за отпадъците, генерирани вследствие 

изпълнението предмета на поръчката . Предвидени са повече от една мярка за опазване 

на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част 

от офертата на участника.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението 

предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение 

за конкретни действия за опазване на околната среда..Предвидени са дейности за 

мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

идентифицирани от Възложителя, както и  предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Предвидени са дейности за мониторинг на Плана 

за отпадъците, както и са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

предложените действия. 
 

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - 

налице е предложение, което се оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Предложени са допълнителни мерки извън  базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на 

възлаганите работи и  са насочени към конкретната обществена поръчка Всяка мярка 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

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

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

 

Обща оценка по показател П1 – „Техническо предложение на участника за 



изпълнение на поръчката“: 

П1= 20+ 20+ 5+ 5 

 
П1=50т 

 

Оценка по показател П2„Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

 

К1= (138622,46 / 139328,37) х 50 

К1=49,75т. 
 

КО = 50 + 49,75  

КО =99,75т 

 

 

Оценка на офертата на Хидрострой АД 
 

Оценка по показател П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“, по следните компоненти 

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- налице е 

предложение, което се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът 

е направил подробен анализ на техническата спецификация и действащото 

законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР 

включени в поръчката, както е посочил технология на изпълнение на строително-

монтажните работи (СМР), като са  обхванати всички дейности, технологични процеси 

и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и 

съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото 

законодателство .Посочил е мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – базови мерки, включващи :осъществяване на вътрешен контрол, 

свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена 

поръчка и входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики. Изложил е повече от две  

допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на 

възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. 
 

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите - налице е предложение, което 



се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата, техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът е 

направил предложения относно: дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като 

са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на предмета на поръчката   и последователността на 

строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането 

на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност в съответствие с Техническите спецификации. Описал е организацията 

на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с 

предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на обекта. Посочена е организацията на работата на инженерно-техническия 

(ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните 

работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Изработен е 

линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението .. 

Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване. За всяка от основните 

дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, 

отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) 

състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. Линейният  график за 

изпълнение представя критичния път при изпълнението .За всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг. Представена е в допълнение и 

организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за 

строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и са 

предложени  начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в 

строителния процес и другите заинтересовани страни и лица . Линейният график за 

изпълнение  представя критичните взаимовръзки при изпълнението , като за  всеки един от 

дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол 
 

КТП3: Мерки за опазване на околната среда - налице е предложение, което се 

оценява с 5 точки. 



Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Изготвен е план за отпадъците, генерирани вследствие 

изпълнението предмета на поръчката . Предвидени са повече от една мярка за опазване 

на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част 

от офертата на участника.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението 

предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение 

за конкретни действия за опазване на околната среда..Предвидени са дейности за 

мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

идентифицирани от Възложителя, както и  предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Предвидени са дейности за мониторинг на Плана 

за отпадъците, както и са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

предложените действия. 
 

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - 

налице е предложение, което се оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Предложени са допълнителни мерки извън  базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на 

възлаганите работи и  са насочени към конкретната обществена поръчка Всяка мярка 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

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

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Обща оценка по показател П1 – „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“: 

П1= 20+ 20+ 5+ 5 

 
П1=50т 
 

Оценка по показател П2„Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

 

К1= (138622,46 / 138622,46) х 50 

К1=50т. 



 

КО = 50 + 50  

КО =100т 

 

Оценка на офертата на Инфра Експерт АД 
 

Оценка по показател П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“, по следните компоненти 

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- налице е 

предложение, което се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът 

е направил подробен анализ на техническата спецификация и действащото 

законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР 

включени в поръчката, както е посочил технология на изпълнение на строително-

монтажните работи (СМР), като са  обхванати всички дейности, технологични процеси 

и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и 

съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото 

законодателство .Посочил е мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – базови мерки, включващи :осъществяване на вътрешен контрол, 

свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена 

поръчка и входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики. Изложил е повече от две  

допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на 

възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. 
 

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите - налице е предложение, което 

се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата, техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът е 

направил предложения относно: дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като 

са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на предмета на поръчката   и последователността на 

строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането 

на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната 



продължителност в съответствие с Техническите спецификации. Описал е организацията 

на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с 

предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на обекта. Посочена е организацията на работата на инженерно-техническия 

(ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните 

работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Изработен е 

линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението .. 

Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване. За всяка от основните 

дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, 

отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) 

състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. Линейният  график за 

изпълнение представя критичния път при изпълнението .За всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг. Представена е в допълнение и 

организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за 

строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и са 

предложени  начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в 

строителния процес и другите заинтересовани страни и лица . Линейният график за 

изпълнение  представя критичните взаимовръзки при изпълнението , като за  всеки един от 

дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол 
 

КТП3: Мерки за опазване на околната среда - налице е предложение, което се 

оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Изготвен е план за отпадъците, генерирани вследствие 

изпълнението предмета на поръчката . Предвидени са повече от една мярка за опазване 

на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част 

от офертата на участника.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението 

предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение 

за конкретни действия за опазване на околната среда..Предвидени са дейности за 



мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

идентифицирани от Възложителя, както и  предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Предвидени са дейности за мониторинг на Плана 

за отпадъците, както и са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

предложените действия. 
 

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - 

налице е предложение, което се оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Предложени  са допълнителни мерки извън  

базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата 

на възлаганите работи и  са насочени към конкретната обществена поръчка Всяка мярка 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

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

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

 

Обща оценка по показател П1 – „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“: 

П1= 20+ 20+ 5+ 5 

 
П1=50т 

 

Оценка по показател П2„Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

 

К1= (138622,46 / 138980,99) х 50 

К1=49,87т. 
 

КО = 50 + 49,87  

КО =99,87т 

 

 

Оценка на офертата на Инжстройинженеринг ЕООД 
 

Оценка по показател П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“, по следните компоненти 

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- налице е 



предложение, което се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът 

е направил подробен анализ на техническата спецификация и действащото 

законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР 

включени в поръчката, както е посочил технология на изпълнение на строително-

монтажните работи (СМР), като са  обхванати всички дейности, технологични процеси 

и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и 

съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото 

законодателство .Посочил е мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – базови мерки, включващи :осъществяване на вътрешен контрол, 

свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена 

поръчка и входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  гарантира, че на строежа няма 

да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и 

че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата 

спецификация , действащите стандарти и добри практики. Изложил е повече от две  

допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на 

възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. 
 

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите - налице е предложение, което 

се оценява с 20 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата, техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката . Участникът е 

направил предложения относно: дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като 

са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), приемане на обекта, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на предмета на поръчката   и последователността на 

строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането 

на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност в съответствие с Техническите спецификации. Описал е организацията 

на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с 

предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на обекта. Посочена е организацията на работата на инженерно-техническия 

(ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните 

работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Изработен е 

линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и 



продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението .. 

Анализирани са дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за 

проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка на обекта, както и предложена  

програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за 

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване. За всяка от основните 

дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, 

отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) 

състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. Линейният  график за 

изпълнение представя критичния път при изпълнението .За всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг. Представена е в допълнение и 

организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за 

строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и са 

предложени  начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в 

строителния процес и другите заинтересовани страни и лица . Линейният график за 

изпълнение  представя критичните взаимовръзки при изпълнението , като за  всеки един от 

дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол 
 

КТП3: Мерки за опазване на околната среда - налице е предложение, което се 

оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Изготвен е план за отпадъците, генерирани вследствие 

изпълнението предмета на поръчката . Предвидени са повече от една мярка за опазване 

на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част 

от офертата на участника.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението 

предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение 

за конкретни действия за опазване на околната среда..Предвидени са дейности за 

мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

идентифицирани от Възложителя, както и  предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. Предвидени са дейности за мониторинг на Плана 

за отпадъците, както и са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

предложените действия. 
 

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката - 

налице е предложение, което се оценява с 5 точки. 

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, 

техническата спецификация , действащото законодателство, на съществуващите 



технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Предвидени 

са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, 

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички 

мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка 

за всеки един аспект. Предложени са допълнителни мерки извън  базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 

върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на 

възлаганите работи и  са насочени към конкретната обществена поръчка Всяка мярка 

съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

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

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Обща оценка по показател П1 – „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“: 

П1= 20+ 20+ 5+ 5 

 
П1=50т 

 

Оценка по показател П2„Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

 

К1= (138622,46 / 139148,87) х 50 

К1=49,81т. 
 

КО = 50 + 49,81  

КО =99,81т 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците, 

които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия икономически най- изгодна 

оферта, определена въз основа на следния критерий за възлагане :  оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на 

показатели, включващи качествени и екологични и социални  аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка 

 

Комисията единодушно извърши следното класиране: 
 

КЛАСИРА НА  І-во място: „Хидрострой АД“ ЕООД  с предложена  цена – 138 622,46 

(сто тридесет и осем хиляди шестотин двадесет и два лева и 46 ст) лева без ДДС, в т.ч. 

Цена за изпълненние СМР – 126 020,42 (сто двадесет и шест хиляди и двадесет лева и 42 

ст)  лв. без ДДС, съгласно  попълнена количествено стойностна сметка и Цена за 

Непредвидени разходи, в размер на  12 602,04 (дванадесет хиляди шестотин и два лева и 

04 ст)   лв., без ДДС. 

Оценка на офертата- 100т 

 

КЛАСИРА НА  ІІ-ро място:  „Инфра Експерт АД“ с предложена цена – 138 980,99 

(сто тридесет и осем хиляди деветстотин и осемдесет лева и 99 ст) лева без ДДС, в т.ч. 

Цена за изпълненние СМР – 126 346,35 (сто двадесет и шест хиляди триста четиридесет 



и шест лева и 35 ст)  лв. без ДДС, съгласно  попълнена количествено стойностна сметка и 

Цена за Непредвидени разходи, в размер на  12 634,64 (дванадесет хиляди шестотин 

тридесет и четири лева и 64 ст)   лв., без ДДС. 

Оценка на офертата: 99,87т 

 

КЛАСИРА НА  ІІІ-ро място:  Инжстройинженеринг ЕООД с предложена цена: 

139 148,87 (сто тридесет и девет хиляди сто четиридесет и осем лева и 87 ст) лева без 

ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 126 498,97 (сто двадесет и шест хиляди 

четиристотин деветдесет и осем  лева и 97 ст)  лв. без ДДС, съгласно  попълнена 

количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени разходи, в размер на  12 649,90 

(дванадесет хиляди шестотин четиридесет и девет лева и 90 ст)   лв., без ДДС. 

Оценка на офертата: 99,81т 

 

КЛАСИРА НА  ІV-ро място:  Консорциум „Нова Строй Груп“ ДЗЗД с предложена 

цена: 139 328.37 (сто тридесет и девет хиляди триста двадесет и осем лева и 37 ст) лева 

без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР – 126 662,15 (сто двадесет и шест хиляди 

шестотин шестдесет и два лева и 15 ст)  лв. без ДДС, съгласно  попълнена количествено 

стойностна сметка и Цена за Непредвидени разходи, в размер на  12 666,22 (дванадесет 

хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 22 ст)   лв., без ДДС. 

Оценка на офертата: 99,75т 

 

Отстранени участници: няма 

       Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти. 

       За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален 

екземпляр. 

       Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка на 16.08.2019г.  

                  Председател:  /п/  (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                  Членове:       1.  /п/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                         2. /п/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                         3./п/ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                         4./п/ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


