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Общинска администрация Хисаря 
 
гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко No 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030, 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

П Р О Т О К О Л   

за дейността на комисия, назначена със заповед № РД-05-150/04.03.2015г. на кмета на 

община Хисаря за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по реда на чл. 

101а, ал. 2 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане 

на нов стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново и 

възстановяване на метален пешеходен мост, с Красново”, публикувана в  в Портала  на 

публичните покани на АОП с ID номер 9038908 

  

 Днес, 04.03.2015г. в сградата на община Хисаря, находяща се в гр. Хисаря, 

бул.”Генерал Гурко” № 14, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-

05-150/04.03.2015г. на кмета на община Хисаря за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти по реда на чл. 101а, ал. 2 от ЗОП за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов стоманенобетонов мост на мястото 

на дървен мост в с. Красново и възстановяване на метален пешеходен мост, с 

Красново”, публикувана в  в Портала  на публичните покани на АОП с ID номер 9038908 от 

13.02.2015г.,  в следния състав:  
 

1. инж. арх. Атанас Щерев – началник отдел „С и К” 

2. Даниела Пирянкова – юрисконсулт „ОП” 

3. Невенка Ахмакова – главен специалист „СО” 

 

Комисията получи от деловодството на общината регистър на постъпилите оферти във 

връзка с поканата и 5 (пет) броя оферти. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 17:00 часа на 

27.02.2015г., са постъпили следните оферти: 

№ по 

ред 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на подаване 

на офертата 

Входящ 

номер 

1. АДВАНС СТРОЙ 

 

26.02.2015г. 11:20 часа 1 

2. ПЪТИНЖИНЕРИНГ ЕООД 

 

27.02.2015г. 09:45 часа 2 
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3. ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД 27.02.2015г. 11:20 часа 3 

4. ЕВРО ЕКО БИЛД ЕООД 27.02.2015г. 11:25 часа 4 

5. ЕНЧЕВГРУП ДЗЗД 27.02.2015г. 16:55 часа 5 

 

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

На публичното отваряне на офертите присъства упълномощен представител на фирма 

ЕНЧЕВГРУП ДЗЗД от категориите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник № 1  „Адванс строй“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е: обща цена за изпълнение на 

услугата в размер на 195 541,60 лв (сто деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и 

един лева и шестдесет стотинки) без ДДС, разпределени по дейности, както следва: 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново сума в размер 

185 091,89 лв (сто осемдесет и пет хиляди деветдесет и един лева осемдесет и девет 

стотинки) без ДДС; 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на метален 

пешеходен мост, с. Красново сума в размер 10 449,71 лв (десет хиляди четиристотин 

четиридесет и девет лева седемдесет и една стотинки) без ДДС. 

 

2. Участник № 2  „Пътинженеринг“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е: обща цена за изпълнение на 

услугата в размер на 215 038,87 лв (двеста и петнадесет хиляди тридесет и осем лева 

осемдесет и седем стотинки) без ДДС, разпределени по дейности, както следва: 
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- за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново сума в размер 

204 338,05 лв (двеста и четири хиляди триста тридесет и осем лева и пет стотинки) без 

ДДС; 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на метален 

пешеходен мост, с. Красново сума в размер 10 700,82 лв (десет хиляди и седемстотин 

лева осемдесет и две стотинки) без ДДС. 

  

3. Участник № 3  „Инфратранс консулт“ АД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е: обща цена за изпълнение на 

услугата в размер на 175 741,23 лв (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и 

един лева двадесет и три стотинки) без ДДС, разпределени по дейности, както следва: 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново сума в размер 165 

041,23 лв (сто шестдесет и пет хиляди четиридесет и един лева двадесет и три 

стотинки) без ДДС; 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на метален 

пешеходен мост, с. Красново сума в размер 10 700,00 лв (десет хиляди и седемстотин 

лева) без ДДС. 

 

4. Участник № 4  „Евро Еко Билд“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е: обща цена за изпълнение на 

услугата в размер на 168 005,68 лв (сто шестдесет и осем хиляди и пет лева шестдесет и осем 

стотинки) без ДДС, разпределени по дейности, както следва: 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново сума в размер 157 

511,78 лв (сто петдесет и седем хиляди петстотин и единадесет лева седемдесет и осем 

стотинки) без ДДС; 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на метален 

пешеходен мост, с. Красново сума в размер 10 493,90 лв (десет хиляди четиристотин 

деветдесет и три лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 
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5. Участник № 5  „ЕНЧЕВГРУП“ ДЗЗД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е: обща цена за изпълнение на 

услугата в размер на 170 782,43 лв (сто и седемдесет хиляди седемстотин осемдесет и два 

лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС, разпределени по дейности, както следва: 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново сума в размер 

160 675,95 лв (сто и шестдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева деветдесет и 

пет стотинки) без ДДС; 

- за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на метален 

пешеходен мост, с. Красново сума в размер 10 106,48 лв (десет хиляди сто и шест лева 

четиридесет и осем стотинки) без ДДС. 

 

Комисията предложи на присъстващия представител на участника ЕНЧЕВГРУП 

ДЗЗД, различен от настоящият, да подпише техническото и ценово предложение, след което 

същите бяха подписани от комисията, но той отказа. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като 

комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание. 

 

 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

В офертите на участниците следва да се съдържат документите, изискани от 

възложителя и посочени в публичната покана за обществената поръчка, като се вземе 

предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗТР. 

 

1. Участник № 1 „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 с оферта вх. № 

1/26.02.2015г., подадена в 11:20 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, 

ул. „Наталия” № 13, представлявано от Величко Стефанов Кехайов. 

 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 

запечатан непрозрачен плик и съдържа: списък на документите; представяне на участника по 

образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност по 

чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация  за приемане 

условията на проекта на договор; декларация за ползване на подизпълнители; валидна 
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застраховка за професионална отговорност на строителя; декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от 

ЗОП; техническо предложение с линейни графици и сертификати/декларации за 

съответствие на материалите и ценова оферта с остойностена количествена сметка по 

Приложение № 10.  

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 

декларациите са подадени и подписани от законния представител на участника. 

Приложените две удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя, удостоверяват изпълнението на строежи от четвърта категория; представената 

застраховка за професионална отговорност на строителя покрива минималното 

застахователно покритие, предвидено за категорията строеж – предмет на поръчката. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно образеца с остойностена количествено-

стойностна сметка. Оферираните от участника цени като цяло и по отделните дейности не 

надвишават общия максимален финансов ресурс и по бюджетните пера за отделните 

дейности.  

Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 

изпълнение е в указаните от възложителя граници; съдържа изложение относно 

технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на 

поръчката, както и за управлението на риска; приложени са линейни графици. 

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните срокове: 

1.1.   Срок за изпълнение общо - 2,33 месеца; 

1.2.  Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 

строителния обект – 10 години. 

По подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси: 

Участникът е обособил следните етапи за изпълнение на обществената поръчка: Първи етап: 

Възстановяване на метален пешеходен мост с.Красново, Втори етап: Земни работи нов 

стоманобетонов мост, Трети етап: Изграждане на мостовото съоръжение и Четвърти етап: 

Изграждане на пътната конструкция на подходите към съоръжението. В табличен вид са 

представени видовете строително монтажни работи, последователността им на изпълнение, 

технология, срок и необходимите ресурси за реализацията им. Приложена е таблица 

онагледяваща видовете материали с тяхната мерна единици, които участникът предвижда за 

влагане в обекта. В техническото предложение на участника са представени мероприятия за 

подсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на 

обществената поръчка. В частта от предложението за комуникация между изпълнителя и 

останалите участници в инвестиционния процес, вътрешен контрол на изпълнителя са 

описани: планиране, контрол и комуникация между страните, организация и контрол на 

вложените в строителството материали. Участникът е разработил оценка и социално 

въздействие на изпълнението на строителството върху околната среда и населението в 

района и затруднения и неудобства по отношение трафик и промяна организацията на 

движението по улиците. 
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Приложени са: Линеен календарен график за изпълнение с обща продължителност 70 

календарни дни, посочени количества, продължителност; Диаграма на работната ръка, с 

разпределението на броя работници по дни; Диаграми за разпределение на механизацията по 

дни; Сертификати за качество на материалите, които участникът възнамерява да използва. 

По подпоказател Б: Управление на риска: представени са дефиниции при 

управление на риска и в табличен вид са разгледани дефинираните от възложителя рискове, 

като за всеки от тях е посочил мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки 

за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 

риска. Разгледани са и допълнителни рискове освен дефинираните от Възложителя. 

 Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника  не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното комисията 

допуска участника „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 до оценка по критерия 

„икономически най-изгодна оферта”. 

 

 

 2.Участник № 2 „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. № 

2/27.02.2015г., подадена в 09:45  часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, 

район Централен, бул. „Найчо Цанов” № 8, представлявано от Недялко Иванов Бекиров. 

 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 

запечатан непрозрачен плик и съдържа: списък на документите; представяне на участника по 

образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност по 

чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация  за приемане 

условията на проекта на договор; декларация за ползване на подизпълнители; валидна 

застраховка за професионална отговорност на строителя; декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от 

ЗОП; техническо предложение с линейни графици и сертификати/декларации за 

съответствие на материалите и ценова оферта с остойностена количествена сметка по 

Приложение № 10. Допълнително са представени извлечение от инвентарна книга за налична 

механизация и технически средства, договор за наем списък на изпълнени договори и 

референции. 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 

декларациите са подадени и подписани от законния представител на участника. От 

приложените общо четири удостоверения за вписване в Централния професионален регистър 

на строителя, две удостоверяват изпълнението на строежи от четвърта категория; 

представената застраховка за професионална отговорност на строителя покрива 

минималното застахователно покритие, предвидено за категорията строеж – предмет на 

поръчката. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно образеца с остойностена количествено-

стойностна сметка. Оферираните от участника цени като цяло и по отделните дейности не 
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надвишават общия максимален финансов ресурс и по бюджетните пера за отделните 

дейности.  

Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 

изпълнение е в указаните от възложителя граници; съдържа изложение относно 

технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на 

поръчката, както и за управлението на риска; приложени са линейни графици. 

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните срокове: 

1.1.  Срок за изпълнение общо – 2,00 месеца; 

1.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 

строителния обект: 

- за подобект „Изграждане на нов стоманобетонов мост на мястото на дървен мост в с. 

Красново”  – 10 години при ново строителство; 

- за подобект „Възстановяване на метален пешеходен мост, с. Красново” – 4 години при 

основни ремонти и рехабилитация. 

По подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси: 

Участникът е обособил и описал три етапа за изпълнение на дейностите по проекта: 

подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на обекта с обща 

продължителност 2,00 месеца като е обърнал внимание на мобилизация и подготвителни 

дейности, доставка на необходимите материали, единични комплексни изпитвания, 

демонтажни работи, изработване на изпълнителна и екзекутивна документация, предаване на 

обекта. 

Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение 

като е посочена последователността на изпълнение на СМР за двата подобекта. Представена 

е обезпеченост и обвързаност на изпълнението на СМР като е разгледана последователността 

на дейностите, обвързана с конкретни производителности. 

Предложена е организация и подход на изпълнение, в които е включено дейности по 

организация и координация на работите, като са посочени асфалтовите бази, групиране на 

работна ръка, предаване на изпълнените работи, посочени са необходимите документи при 

предаване на обекта по ЗУТ, разписано е взаимодействието с възложителя и са посочени 

задължения и отговорности на ръководния състав. Представен е списък с техническото 

оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. Представена е 

ангажираността на участника за осигуряване изпълнението на дейностите. Посочени са 

основните нормативни изисквания, с които ще се съобрази участникът при изпълнение на 

поръчката, организация на движението, описана е организацията на временния приобектов 

лагер. 

Описана е технологията на изпълнение на земни работи /изкопи, насипи/, основни и 

подосновни пластове от трошен камък, полагане на бетонови бордюри, тротоарни настилки, 

асфалтови работи, втори битумен разлив, бетонови работи, кофражни работи, армировъчни 

работи, хидроизолационни работи, стоманен предпазен парапет, вертикална сигнализация. 
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Представено е описание на видовете материали, които ще се използват при изпълнение 

на обекта – организационна схема при доставките на материали, списък – спецификация на 

използваните материали /с посочени нормативни документи и производител/. 

В част „Организация на контрола на качеството“ участникът е посочил сертификатите, 

които притежава, съобразяване на доставката на материали с графика на изпълнение на 

видовете СМР. 

Представени са организационни мероприятия, свързани с разпределението на човешкия 

ресурс за качествено изпълнение на СМР, като в табличен вид е посочен етап, съдържание на 

етапа, отговорник, документи. Представено е описание на видовете и периодичността на 

контролните взаимодействия с другите страни, предложени са методи на изпитване и 

контрол на основните СМР, лабораторни изследвания. 

Описани са мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

правила и норми за пожарна и аварийна безопасност, мерки за ликвидиране на пожари и 

аварии, мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с 

осъществяване на СМР, анализ на възможните негативни последствия от строителството, 

мерки за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда, план за 

опазване на и управление на околната среда. 

Приложени са: Линеен календарен график за изпълнение с обща продължителност 60 

календарни дни, посочени количества, продължителност – в календарни и работни дни, брой 

работници, механизация за всяка дейност; График за доставка на материали с хоризонални 

диаграми; Диаграма на работната ръка, с разпределението на броя работници по дни; 

Диаграми за разпределение на механизацията по дни; График за разпределение на работната 

ръка и механизация по видове строителни дейности; Сертификати за качество на 

материалите, които участникът възнамерява да използва; Сертификат за акредитация на 

строителна лаборатирия. 

По подпоказател Б: Управление на риска: изготвена е програма за управление на 

риска, разгледани са дефинираните от възложителя рискове, като за всеки от тях е дефинирал 

аспекти на проявление, определил е вероятност и въздействие, превантивни и корективни 

мерки за всеки аспект. 

2.  Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 с изискванията на възложителя, 

комисията установи, че по отношение на участника  не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното комисията 

допуска участника „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 до оценка по критерия 

„икономически най-изгодна оферта”. 

 

 

 

 3. Участник № 3 „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 с оферта вх. № 

3/27.02.2015г., подадена в 11:20 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, 

район Средец, бул. „Васил Левски” № 73, представлявано от Иван Печев Дечев. 

 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 

запечатан непрозрачен плик и съдържа: списък на документите; представяне на участника по 

образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност по 
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чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; карта за идентификация 

по БУЛСТАТ; декларация  за приемане условията на проекта на договор; сертификати за 

въведени системи; декларация за ползване на подизпълнители; валидна застраховка за 

професионална отговорност на строителя; декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП; 

техническо предложение с линейни графици и сертификати/декларации за съответствие на 

материалите и ценова оферта с остойностена количествена сметка по Приложение № 10. 

Допълнително са представени списък на изпълнени договори и референции. 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 

декларациите са подадени и подписани от законния представител на участника. От 

приложените общо четири удостоверения за вписване в Централния професионален регистър 

на строителя, две удостоверяват изпълнението на строежи от четвърта категория; 

представената застраховка за професионална отговорност на строителя покрива 

минималното застахователно покритие, предвидено за категорията строеж – предмет на 

поръчката. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно образеца с остойностена количествено-

стойностна сметка. Оферираните от участника цени като цяло и по отделните дейности не 

надвишават общия максимален финансов ресурс и по бюджетните пера за отделните 

дейности.  

Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 

изпълнение е в указаните от възложителя граници; съдържа изложение относно 

технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на 

поръчката, както и за управлението на риска; приложени са линейни графици. 

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните срокове: 

1.1.   Срок за изпълнение общо – 2,00 месеца; 

1.2.  Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 

строителния обект – 10 години. 

По подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси: 

Участникът е обособил и описал три етапа за изпълнение на дейностите по проекта: доставка 

и производство на необходимите материали за изпълнение, строително-монтажни работи, 

провеждане на измервания, изпитвания и предаване на обекта на Възложителя. Посочена е 

строителната механизация, която ще бъде използвана за изпълнение на проекта. Самото 

строителство е разделено на шест етапа - Подготовка и откриване на строителната площадка, 

Изграждане на мостовото съоръжение, Изграждане пътната конструкция на подходите към 

съоръжението, Възстановяване на метален пешеходен мост, с Красново, Почистване на 

строителните площадки, Оглед и приемане на обектите от приемателна комисия. 

Представена е обосновка на продължителността на СМР и е описана 

последователността на дейностите, включени в отделните етапи за изпълнение на СМР. 

Описана е технологията на изпълнение на земни работи /изграждане на насипите/, 

бетонови работи, армировка, кофраж, мостова хидроизолация, асфалтови работи. 
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Приложени са: Линеен календарен график за изпълнение с обща продължителност 60 

календарни дни, посочени количества, брой работници, механизация, продължителност за 

всяка дейност; Диаграма на работната ръка, с разпределението на броя работници по дни; 

Сертификати за качество на материалите, които участникът възнамерява да използва. 

По подпоказател Б: Управление на риска: изготвена е програма за управление на 

риска, разгледани са дефинираните от възложителя рискове, като за всеки от тях е посочил 

въздействие върху изпълнението на договора – аспекти на проявление, мерки за 

недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 

риска.  

3.  Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 с изискванията на 

възложителя, комисията установи, че по отношение на участника  не е налице липса на 

документи и/или несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на 

горното комисията допуска участника „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 до 

оценка по критерия „икономически най-изгодна оферта”. 

 

 

 

 

4. Участник № 4 „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 с оферта вх. № 

4/27.02.2015г., подадена в 11:25 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, 

район Лозенец, ул. „Кораб планина” № 55, представлявано от Тихомер Валентинов Тодоров. 

 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 

запечатан непрозрачен плик и съдържа: списък на документите; представяне на участника по 

образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност по 

чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация  за приемане 

условията на проекта на договор; декларация за ползване на подизпълнители; валидна 

застраховка за професионална отговорност на строителя; декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от 

ЗОП; техническо предложение с линейни графици и сертификати/декларации за 

съответствие на материалите и ценова оферта с остойностена количествена сметка по 

Приложение № 10.  

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 

декларациите са подадени и подписани от законния представител на участника. От 

приложените общо четири удостоверения за вписване в Централния професионален регистър 

на строителя, две удостоверяват изпълнението на строежи от четвърта категория; 

представената застраховка за професионална отговорност на строителя покрива 

минималното застахователно покритие, предвидено за категорията строеж – предмет на 

поръчката. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно образеца с остойностена количествено-

стойностна сметка. Оферираните от участника цени като цяло и по отделните дейности не 

надвишават общия максимален финансов ресурс и по бюджетните пера за отделните 

дейности.  
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Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 

изпълнение е в указаните от възложителя граници; съдържа изложение относно 

технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на 

поръчката, както и за управлението на риска; приложени са линейни графици. 

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните срокове: 

4.1.   Срок за изпълнение общо – 1,00 месец; 

4.2.  Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 

строителния обект – 10 години. 

По подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси: 

Участникът е обособил и описал три етапа за изпълнение на дейностите по проекта: 

подготвителни работи, мобилизация; изпълнение; предаване на обекта, демобилизация. В 

етап 2 – Изпълнение е описан последователността на изпълнение отделните видове работи, 

като е посочено условно начало, условен край, продължителност, брой строителни 

работници и необходимата механизация за следните дейности: мобилизация на екипите, 

почистване от растителност и отпадъци, изкопни работи, отводняване на изкопите, 

изграждане на дънни прагове пред и зад моста, както и бетоновите блокове по направление 

на брега, подложен бетон за фундаменти, кофриране армиране и бетониране, обмазване с 

двойна битумна обмазка и уплътнен обратен насип от трошен камък зад устоя, монтиране на 

носещите греди на конструкцията и бетонови предплочи, бетониране на пътната плоча, 

полагане на асфалтобетон, изграждане на пътната конструкция на подходите към 

съоръжението, изграждане на новата пътна настилка, настилка от бетонови ивици и плочи, 

възстановяване на метален пешеходен мост. Описани са технологични зависимости и 

изисквания за изпълнение на земни работи, изкопни работи, бетонови, кофражни и 

армировъчни работи, сглобяване на скеле, асфалтови работи, полагане на нови бордюри и 

тротоарни плочи, хидроизолации. Разписани са задължения и отговорности на технически 

ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист контрол по качеството, 

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при 

изпълнението на поръчката, Методи и организация на текущия контрол, организационни 

мероприятия, мероприятия и мерки по безопасност при изпълнение на СМР и работа с 

машини, инструкция за безопасна работа при кофражни, арматурни и бетонни работи, при 

монтаж на сглобяеми елементи и оборудване. 

Приложени са: Линеен календарен график за изпълнение с обща продължителност 30 

календарни дни, посочени количества, продължителност, условно начало и край, ресурси, 

като част от дейностите са представени единствено като пореден номер, без да е видно 

тяхното наименование; Диаграма на работната ръка, с разпределението на броя работници по 

седмици; Диаграми за разпределение на механизацията по дни; Сертификати за качество на 

материалите, които участникът възнамерява да използва. 

По подпоказател Б: Управление на риска: изготвена е програма за управление на 

риска, разгледани са дефинираните от възложителя рискове, като за всеки от тях е посочил 

мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за 
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недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 

риска. Разгледани са и допълнителни рискове. 

 Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника  не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното комисията 

допуска участника „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 до оценка по критерия 

„икономически най-изгодна оферта”. 

 

 

 

5. Участник № 5 „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 с оферта вх. № 

5/27.02.2015г., подадена в 16:55 часа, със седалище и адрес на обединението: гр. Златоград 

4980, бул. „България” № 35, представлявано от Владимир Ставрев Енчев и със съдружници 

в обединението: „Строителна компания – Валзах” ЕООД, ЕИК 120003115 със седалище и 

адрес на управление: Златоград 4980, обл. Смолян, бул. „България” № 35, представлявано от 

Владимир Ставрев Енчев; „Енчевгруп” ЕООД, ЕИК 200611399 със седалище и адрес на 

управление: Златоград 4980, обл. Смолян, бул. „България” № 35, представлявано от 

Кристиян Владимиров Енчев и „Ековив” ЕООД, ЕИК 201684863 със седалище и адрес на 

управление: Златоград 4980, обл. Смолян, бул. „България” № 35, представлявано от Веселин 

Владимиров Енчев. 

 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 

запечатан непрозрачен плик и съдържа: списък на документите; представяне на участника по 

образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност по 

чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; договор за създаване на 

обединение; карта за идентификация по БУЛСТАТ на обединението; акт за регистрация по 

ЗДДС на обединението; декларация  за приемане условията на проекта на договор; 

декларация за ползване на подизпълнители; валидна застраховка за професионална 

отговорност на строителя; декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП; техническо предложение 

с линейни графици и сертификати/декларации за съответствие на материалите и ценова 

оферта с остойностена количествена сметка по Приложение № 10. Допълнително са 

приложени декларация за посещение на обекта, списък на експертите, сертификати за 

въведени системи и др. 

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 

декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП са подадени и подписани от законните 

представители на съдружниците в обединението,  а останалите декларации – от 

представляващия обединението. За съдружника в обединението „Строителна компания – 

Валзах” ЕООД, който съгласно договора за създаване на обединение ще извършва 

строително-монтажните работи, са приложени две удостоверения за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, удостоверяващи изпълнението на строежи от 
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четвърта категория, както и застраховка за професионална отговорност на строителя с 

минимално застахователно покритие, съответстващо на категорията строеж – предмет на 

поръчката.  

Ценовото предложение е изготвено съобразно образеца с остойностена количествено-

стойностна сметка. Оферираните от участника цени като цяло и по отделните дейности не 

надвишават общия максимален финансов ресурс и по бюджетните пера за отделните 

дейности.  

Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 

изпълнение е в указаните от възложителя граници; съдържа изложение относно 

технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на 

поръчката, както и за управлението на риска; приложени са линейни графици. 

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните срокове: 

5.1.   Срок за изпълнение общо - 1,17 месеца; 

5.2.  Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 

строителния обект – 15 години. 

По подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси: 

Участникът е обособил пет етапи за изпълнение на обществената поръчка: Подготовка и 

организация на строителната площадка; Изграждане устоите на мостовото съоръжение, 

отливане на бетоновите блокове и дънните прагове, изпълнение на заскалявката около 

устоите и бетоновите блокове; Изпълнение на обратните насипи зад устоите. Изграждане на 

пътната конструкция: на подходите към съоръжението; Изграждане на връхната конструкция 

на съоръжението и изпълнение на настилката; Освобождаване на строителната площадка и 

предаване обекта на възложителя. Етапите са описани като са посочени включените в тях 

дейности, тяхната последователност и технология на изпълнение. 

Приложени са: Линеен календарен график за изпълнение с обща продължителност 35 

календарни дни, посочени количества и брой работници; Сертификати за качество на 

материалите, които участникът възнамерява да използва. Не са приложени диаграми на 

ресурсите. 

По подпоказател Б: Управление на риска: разгледани са дефинираните от 

възложителя рискове, като за всеки от тях е посочил мерки за въздействие върху 

изпълнението на договора, мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска.  

 Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 

на „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника  не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното комисията 

допуска участника „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011  до оценка по критерия 

„икономически най-изгодна оферта”. 
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ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТ МЕТОДИКАТА ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕТО ИМ 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения 

на участниците, като се съобрази с избрания от възложителя критерий за оценка -  

„икономически най-изгодна оферта“ и утвърдената Методика за определяне на комплексна 

оценка на офертите. 

 

 

1. Участник № 1 „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 с оферта вх. № 

1/26.02.2015г. 

Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на 

участника, както следва: 

а) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки), където  

Сi е предложения срок на изпълнение на поръчката на  съответния участник. 

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение на поръчката от всички допуснати до 

оценка участници. 

 

В настоящия случай 

Сmin = 1,00 месец 

Сi = 2,33 месеца 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (1 / 2,33) х 100 = 0,4292 х 100 = 42,92 точки 

 

Участникът „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812  получава по показател „Срок за 

изпълнение” – П1  - 42,92 точки. 

 

б) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б,  където: 

А – Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки 60; 

Б – Управление на риска – максимален брой точки 40. 

 

По отношение на подпоказател А „Технологична последователност на 

строителните процеси“, участникът е определил етапност за изпълнение на дейностите 

предмет на настоящата обществена поръчка. Представените таблици онагледяващи видовете 

строително монтажни работи, последователността им на изпълнение, технология, срок и 
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необходимите ресурси за реализацията им обхващат всички дейности от количествената 

сметка към процедурата. Предлаганите технологии на работа съответстват на предмета, 

сложността и обема на строително монтажните работи. Констатирана е технологично 

неправилна последователност на строителните процеси за кофражните и бетоновите работи, 

по точно: 

- Видно от описанието на последователността на работите в обяснителната записка и 

Линейния календарен план към техническото предложение за третия обособен етап 

„Изграждане на мостовото съоръжение“, участникът предвижда „Направа и разваляне на 

кофраж за подложен бетон“ през 9-ти календарен ден, през същия ден планира и „Доставка и 

полагане на подложен бетон В10“, т.е. кофража ще бъде развален в същия ден на полагането 

на бетоновата смес. 

- Видно от описанието на последователността на работите в обяснителната записка и 

Линейния календарен план към техническото предложение за третия обособен етап 

„Изграждане на мостовото съоръжение“, участникът предвижда „Направа и разваляне на 

кофраж прави стени за дънен праг и бетонови основи“ от 10-ти до 12-ти ден, а „Изграждане 

на дънен праг от бетон В15“ през 13-ти ден, т.е. кофража ще бъде развален преди полагането 

на бетоновата смес. 

- Видно от описанието на последователността на работите в обяснителната записка и 

Линейния календарен план към техническото предложение за третия обособен етап 

„Изграждане на мостовото съоръжение“, участникът предвижда „Направа и разваляне на 

кофраж за прави повърхности“  и „Направа и разваляне на кофраж за видим бетон“ от 14-ти 

до 18-ти календарен ден, а „Доставка и полагане на бетон В15, водоплътност W0,4“ и 

„Доставка и полагане на бетон В15, водоплътност 0,4“ от 21-ви до 23-ти ден т.е. кофража ще 

бъде развален преди полагането на бетоновата смес. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател А „Технологична 

последователност на строителните процеси“, показател П2 „Техническо предложение“, 

комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение е в сила 

следното обстоятелство: 

- Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но не е 

изложена последователност на тяхното изпълнение и/или е налице предложена 

технологично неправилна последователност при изпълнение на някои от дейностите; 

поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 1 

точка по Подпоказател А – Технологична последователност на строителните процеси“ 

от показател „П2“ – Техническо предложение. 

По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“  са разгледани 

дефинираните от възложителя рискове: Времеви рискове: /Закъснение началото на започване 

на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и Риск от 

закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; Трудности при 
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изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение на участника са отчетени възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и е 

предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.  

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не 

се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а 

съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които 

действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването 

респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на 

идентифицираните рискове. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател Б „Управление на риска“, 

показател П2 „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение 

на техническото предложение са в сила следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

40 точки по Подпоказател Б – „Управление на риска“ от показател „П2“ – Техническо 

предложение.  

 

Във връзка с направеното от комисията оценяване по отделните подпоказатели  

участник „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 получава оценка по показател П2 

„Техническо предложение”, както следва: 

П2 = А + Б = 1 + 40 = 41 точки. 

 

в) Показател „Ценово предложение” – П3 
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Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където 

Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в 

лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

 

В настоящия случай 

Цmin = 168 005,68 лева без ДДС 

Цi = 195 541,60 лева без ДДС 

 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (168 005,68 / 195 541,60) х 100 = 0,8592 х 100 = 85,92 точки 

Участникът „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812  получава по показател „Ценово 

предложение” – П3  - 85,92  точки. 

 

г) Комплексна оценка 

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %  

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 % = 42,92 х 0,10 + 41 х 0,50 + 85,92 х 0,40 = 4,29 + 

20,50 + 34,37 = 59,16 

 Участникът „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812  получава Комплексна оценка 

от 59,16 точки. 

 

 

 

2. Участник № 2 „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. № 

2/27.02.2015г. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на 

участника, както следва: 

а) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 
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В настоящия случай 

Сmin = 1,00 месец 

Сi = 2,00 месеца 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (1 / 2) х 100 = 0,5 х 100 = 50 точки 

Участникът „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 получава по показател „Срок 

за изпълнение” – П1  - 50 точки. 

 

б) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б,  където: 

А – Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки 60; 

Б – Управление на риска – максимален брой точки 40. 

 

По отношение на подпоказател А „Технологична последователност на 

строителните процеси“ комисията установи, че участникът ясно и подробно е описал и 

посочил в обяснителната записка от техническото си предложение отделните етапи на 

изпълнение на поръчката, видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 

съответствие с изискванията на техническите спецификации, като недвусмислено е 

разграничил: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на обекта. 

В така представените организационни етапи е обърнато специално внимание и на доставка 

на необходимите материали, единични комплексни изпитвания, демонтажни работи, 

изработване на изпълнителна и екзекутивна документация, предаване на обекта. 

Представена е изчерпателна технология за изпълнение земни работи /изкопи, насипи/, 

основни и подосновни пластове от трошен камък, полагане на бетонови бордюри, тротоарни 

настилки, асфалтови работи, втори битумен разлив, бетонови работи, кофражни работи, 

армировъчни работи, хидроизолационни работи, стоманен предпазен парапет, вертикална 

сигнализация. Разписана е последователността на изпълнение, методи на работа, контрол, 

използвана механизация.  

Участникът обосновава предложения срок, като аргументира последователността и 

продължителността на дейностите, като ги обвързва с конкретни производителности. Видно 

от приложения график всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически 

ресурси.  

Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на 

предмета на поръчката, тъй като са застъпени дейности по организация и координация на 

работите, групиране на работна ръка, предаване на изпълнените работи, посочени са 

необходимите документи при предаване на обекта по ЗУТ, разписано е взаимодействието с 
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възложителя и са посочени задължения и отговорности на ръководния състав. Особено 

внимание е обърнато на организацията по отношение на доставките на материали, като са 

посочени базите, които участникът възнамерява да използва, с посочена производителност. 

Предложените видове материали са описани изчерпателно в предложението, като за 

същите е представена организационна схема при доставките на материали, списък – 

спецификация на използваните материали /с посочени нормативни документи и 

производител/ и е представен график на доставките, който е в съответствие с предложения 

линеен график за изпълнение на дейностите по поръчката. 

В приложения линеен график участникът е посочил количества, продължителност – в 

календарни и работни дни, брой работници, механизация за всяка дейност 

взаимообвързаност за всяка дейност. Не са констатирани разминавания или несъвпадения 

между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, 

предвидените за използване технически и човешки ресурси и представените такива в 

линейния график и диаграми на работната ръка и механизация. 

 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател А „Технологична 

последователност на строителните процеси“, показател П2 „Техническо предложение“, 

комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила 

кумулативно следните обстоятелства: 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в 

сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се 

съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности  и 

етапи в техническото задание.  

- Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. От описанието е 

видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба 

при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;  

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 

разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за 

изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и 

подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението 

на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните 

сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; 

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на 

изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на предвидените за 

изпълнение на поръчката ресурси. 
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поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

60 точки по Подпоказател А – Технологична последователност на строителните 

процеси“ от показател „П2“ – Техническо предложение. 

 

По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“ комисията установи, че са 

разгледани дефинираните от възложителя рискове: Времеви рискове: /Закъснение началото 

на започване на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и 

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; Трудности при 

изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение на участника са отчетени възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и е 

предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.  

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не 

се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а 

съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които 

действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването 

респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на 

идентифицираните рискове. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател Б „Управление на риска“, 

показател П2 „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение 

на техническото предложение са в сила следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 
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поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

40 точки по Подпоказател Б – „Управление на риска“ от показател „П2“ – Техническо 

предложение. 

 

Във връзка с направеното от комисията оценяване по отделните подпоказатели  

участник „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 получава оценка по показател П2 

„Техническо предложение”, както следва: 

П2 = А + Б = 60 + 40 = 100 точки. 

в) Показател „Ценово предложение” – П3 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

В настоящия случай 

Цmin = 168 005,68 лева без ДДС 

Цi = 215 038,87 лева без ДДС 

 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (168 005,68 / 215 038,87) х 100 = 0,7813 х 100 = 78,13 точки 

 

 Участникът „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062  получава по показател 

„Ценово предложение” – П3  - 78,13 точки. 

 

г) Комплексна оценка 

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %  

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 % = 50 х 0,10 + 100 х 0,50 + 78,13 х 0,40 = 5 + 50 + 

31,25  = 86,25 

Участникът „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 получава Комплексна оценка 

от 86,25 точки. 
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3. Участник № 3 „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 с оферта вх. № 

3/27.02.2015г. 

 Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на 

участника, както следва: 

 а) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

В настоящия случай 

Сmin = 1,00 месец 

Сi = 2,00 месеца 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (1 / 2) х 100 = 0,5 х 100 = 50 точки 

 

 Участникът „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 получава по показател 

„Срок за изпълнение” – П1  - 50 точки. 

 

 б) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б,  където: 

А – Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки 60; 

Б – Управление на риска – максимален брой точки 40. 

 

По отношение на подпоказател А „Технологична последователност на 

строителните процеси“ комисията установи, че участникът ясно е обособил и посочил в 

обяснителната записка от техническото си предложение отделните етапи на изпълнение на 

поръчката, като за самото строителство е разграничил шест отделни етапа, за които е 

посочил включените в тях дейности, представил е обосновка на продължителността и 

последователността на СМР, описал е технологията на изпълнение на земни работи 

/изграждане на насипите/, бетонови работи, армировка, кофраж, мостова хидроизолация, 

асфалтови работи. Видовете материали, които участникът възнамерява да използва се 

изясняват от приложените сертификати за качества. 

Констатирано е частично съответствие между посочената технологична 

последователност на строителния процес с предвидените за използване ресурси, тъй като е 

налице разминаване между предвидените за използване човешки ресурси съгласно 

обосновката на участника за продължителността на СМР и планираните такива в линейния 

график, а именно: 

- За дейността „Полагане на предварително изляти предбетонови плочи 145/53/5“ в 

обосновката на технологичната последователност и продължителност на стр. 17 участникът 
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предвижда да използва звено от 5 души, а съгласно линейния график и диаграма на 

работната ръка  планува 3 работници за същата дейност. 

- За дейността „Полагане на бетон В25 за ст.бетонова плоча с дебелина 14 см“ в 

обосновката на технологичната последователност и продължителност на стр. 18 участникът 

предвижда да използва 4 души, а съгласно линейния график и диаграма на работната ръка  

планува 8 работници за същата дейност. 

- За дейността „Направа настилка от несортиран трошен камък с дебелина от 20 см 

под настилка от пътни ивици“ в обосновката на технологичната последователност и 

продължителност на стр. 18 участникът предвижда да използва звено от 4 души, а съгласно 

линейния график ръка планува 5 работници за същата дейност. 

- За дейността „Почистване на строителната площадка“ в обосновката на 

технологичната последователност и продължителност на стр. 18 участникът предвижда да 

използва звено от 5 работника, а съгласно линейния график и диаграма на работната ръка 

планува 10 работници за същата дейност. 

Констатирано е разминаване между табличната и графична част на графика като за 

дейността „Направа насип за временен път от земни почви и нестандартна баластра 

включително всички свързани с това разходи“ участникът посочва 2 дни за изпълнението й, 

но в графичната част отбелязва, че ще я изпълнява единствено през 3-ти календарен ден – за 

1 ден. Посочената продължителност на дейността „Разрушаване на същ. дървен мост вкл. 

почистване на реката“ от 1 ден (през 4-ти календарен ден) в линейния график не 

съответства на описаната технологична последователност на стр. 17, където ясно е записано: 

„На третия ден започва разрушаване на старото съоръжение, което заедно с почистване 

на строителните отпадъци и оформяне на кюнето на реката е разчетено за седем дни“. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател А „Технологична 

последователност на строителните процеси“, показател П2 „Техническо предложение“, 

комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение e в сила 

следното обстоятелство: 

- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между 

посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за 

използване технически и човешки ресурси; 

поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

30 точки по Подпоказател А – Технологична последователност на строителните 

процеси“ от показател „П2“ – Техническо предложение. 

По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“ комисията устаови, че са 

разгледани дефинираните от възложителя рискове: Времеви рискове: /Закъснение началото 

на започване на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и 

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; Трудности при 
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изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение на участника са отчетени възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и е 

предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.  

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не 

се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а 

съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които 

действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването 

респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на 

идентифицираните рискове. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател Б „Управление на риска“, 

показател П2 „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение 

на техническото предложение са в сила следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

Поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

40 точки по Подпоказател Б – „Управление на риска“ от показател „П2“ – Техническо 

предложение. 

 Във връзка с направеното от комисията оценяване по отделните подпоказатели  

участник „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 получава оценка по показател П2 

„Техническо предложение”, както следва: 

П2 = А + Б = 30 + 40 = 70 точки. 

 

в) Показател „Ценово предложение” – П3 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  
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П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

В настоящия случай 

Цmin = 168 005,68 лева без ДДС 

Цi = 175 741,23 лева без ДДС 

 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (168 005,68 / 175 741,23) х 100 = 0,9560 х 100 = 95,60 точки 

Участникът „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781  получава по показател 

„Ценово предложение” – П3  - 95,60  точки. 

 

г) Комплексна оценка 

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %  

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 % = 50 х 0,10 + 70 х 0,50 + 95,60 х 0,40 = 5 + 35 + 38,24  

= 78, 24 

 Участникът „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781   получава Комплексна 

оценка от 78,24 точки. 

 

 

 

 

4. Участник № 4 „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 с оферта вх. № 

4/27.02.2015г. 

 Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на 

участника, както следва: 

 а) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

В настоящия случай 

Сmin = 1,00 месец 

Сi = 1,00 месеца 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (1 / 1) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

 

 Участникът „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 получава по показател „Срок 

за изпълнение” – П1  - 100 точки. 
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 б) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б,  където: 

А – Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки 60; 

Б – Управление на риска – максимален брой точки 40. 

 

По отношение на подпоказател А „Технологична последователност на 

строителните процеси“ комисията установи, че у Участникът е направил описание на 

отделни етапи за реализация на строителните дейности. Представено е описание на видовете 

строително монтажни работи в обхвата на обществената поръчка. В техническото 

предложение на участника са изяснени материалите, необходими за работите и са приложени 

документи, доказващи техническите им характеристики.  

Не може да бъде констатирано съответствие между предложените организация и 

подход за изпълнение на строителството и приложения линеен график, тъй като в по-

голямата част от представения график не са видни самите дейности, които участникът 

възнамерява да изпълнява в посочените от него срокове. Поради това, че предвидените за 

изпълнение дейности са посочени единствено като пореден номер и количество не може да 

се установи дали те са в правилна технологична последователност и дали посочената 

последователност съответства на описаната такава в обяснителната записка на 

предложението. Поради липсата на информация за наименованията на дейностите и 

съответно невъзможността за констатация за съответствие или несъответствие между тях и 

предложената организация и подход на изпълнение, комисията приема наличието на 

„констатирано несъответствие“ съгласно одобрената методика за оценка на офертите. 

Възложителят е оказал в документацията към настоящата обществена поръчка, че: „Ако 

липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени 

от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател А „Технологична 

последователност на строителните процеси“, показател П2 „Техническо предложение“, 

комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение е в сила 

следното обстоятелство: 

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и 

подход на изпълнение на поръчката и/или представения линеен график и/или диаграми на 

ресурсите. 

Поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

1 точка по Подпоказател А – Технологична последователност на строителните процеси“ 

от показател „П2“ – Техническо предложение. 

По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“ комисията установи, че са 

разгледани дефинираните от възложителя рискове: Времеви рискове: /Закъснение началото 

на започване на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и 

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 
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Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; Трудности при 

изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение на участника са отчетени възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и е 

предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.  

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не 

се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а 

съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които 

действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването 

респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на 

идентифицираните рискове. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател Б „Управление на риска“, 

показател П2 „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение 

на техническото предложение са в сила следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

Поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

40 точки по Подпоказател Б – „Управление на риска“ от показател „П2“ – Техническо 

предложение. 

 Във връзка с направеното от комисията оценяване по отделните подпоказатели  

участник „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 получава оценка по показател П2 

„Техническо предложение”, както следва: 

П2 = А + Б = 1 + 40 = 41 точки. 

 

в) Показател „Ценово предложение” – П3 
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Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

В настоящия случай 

Цmin = 168 005,68 лева без ДДС 

Цi = 168 005,68лева без ДДС 

 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (168 005,68 / 168 005,68) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

Участникът „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809  получава по показател 

„Ценово предложение” – П3  - 100 точки. 

 

г) Комплексна оценка 

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %  

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 % = 100 х 0,10 + 41 х 0,50 + 100 х 0,40 = 10 + 20,50 + 

40 = 70,50 

 Участникът „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809   получава Комплексна оценка 

от 70,50 точки. 

 

 

 

 

5. Участник № 5 „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 с оферта вх. № 

5/27.02.2015г. 

 Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на 

участника, както следва: 

 а) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

В настоящия случай 

Сmin = 1,00 месец 

Сi = 1,17 месеца 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (1 / 1,17) х 100 = 0,8547 х 100 = 85,47 точки 
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 Участникът „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 получава по показател 

„Срок за изпълнение” – П1  - 85,47 точки. 

 

 б) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б,  където: 

А – Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки 60; 

Б – Управление на риска – максимален брой точки 40. 

 

По отношение на подпоказател А „Технологична последователност на 

строителните процеси“ комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са изложени отделните етапи за изпълнение на дейностите за реализацията на настоящата 

обществена поръчка. Участникът е представил дейностите, тяхната последователност и 

технология на изпълнение. Материалите, които участникът възнамерява да използва стават 

ясни от приложените сертификати за качество. 

В техническото предложение на участника не са представени диаграми на ресурсите. 

Поради липсата на информация от приложени диаграми за ресурсите и съответно 

невъзможността за констатация за съответствие или несъответствие между тях и приложения 

Линеен график и/или предложената организация и подход на изпълнение, комисията приема 

наличието на „констатирано несъответствие“ съгласно приетата методика за оценка на 

офертите. Възложителят е оказал в документацията към настоящата обществена поръчка, че: 

„Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат 

установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано 

несъответствие“. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател А „Технологична 

последователност на строителните процеси“, показател П2 „Техническо предложение“, 

комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение е в сила 

следното обстоятелство: 

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и 

подход на изпълнение на поръчката и/или представения линеен график и/или диаграми на 

ресурсите, 

поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 1 

точка по Подпоказател А – Технологична последователност на строителните процеси“ 

от показател „П2“ – Техническо предложение. 

По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“ комисията установи, че са 

разгледани дефинираните от възложителя рискове: Времеви рискове: /Закъснение началото 

на започване на работите, Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и 

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта/; Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; Трудности при 
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изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение на участника са отчетени възможните аспекти на 

проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и е 

предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.  

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не 

се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а 

съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които 

действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването 

респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на 

идентифицираните рискове. 

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка степента на съответствие на подпоказател Б „Управление на риска“, 

показател П2 „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение 

на техническото предложение са в сила следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на 

дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно 

влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

Поради което, спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 

40 точки по Подпоказател Б – „Управление на риска“ от показател „П2“ – Техническо 

предложение. 

 Във връзка с направеното от комисията оценяване по отделните подпоказатели  

участник „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 получава оценка по показател П2 

„Техническо предложение”, както следва: 

П2 = А + Б = 1 + 40 = 41 точки. 

 

в) Показател „Ценово предложение” – П3 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 

по формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 
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В настоящия случай 

Цmin = 168 005,68 лева без ДДС 

Цi = 170 782,43 лева без ДДС 

 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (168 005,68 / 170 782,43) х 100 = 0,9837 х 100 = 98,37 точки 

Участникът „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011  получава по показател 

„Ценово предложение” – П3  - 98,37 точки. 

 

г) Комплексна оценка 

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %  

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 % = 85,47 х 0,10 + 41 х 0,50 + 98,37 х 0,40 = 8,55 + 

20,50 + 39,35 = 68,40 

Участникът „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011   получава Комплексна 

оценка от 68,40 точки. 

 

 

 

 ІV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Във връзка с извършените от комисия действия по разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти, подробно описани  в настоящия протокол и съобразно приетия от 

възложителя критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ прави следното: 

 

 

КЛАСИРАНЕ: 

 I-во място: Участник „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. № 2, 

подадена на 27.02.2015г. с комплексна оценка от 86,25 точки; 

II-ро място: Участник „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781 с оферта вх. № 3, 

подадена на 27.02.2015г. с комплексна оценка от 78,24 точки; 

III-то място: Участник „Евро Еко Билд” ЕООД, ЕИК 200229809 с оферта вх. № 4, 

подадена на 27.02.2015г. с комплексна оценка от 70,50 точки; 

IV-то място: Участник „ЕНЧЕВГРУП” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176659011 с оферта вх. № 

5, подадена на 27.02.2015г. с комплексна оценка от 68,40 точки; 

V-то място: Участник „Адванс строй” ЕООД, ЕИК 202584812 с оферта вх. № 1, 

подадена на 26.02.2015г. с комплексна оценка от 59,16 точки. 
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Предвид извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя - Кмета на 

община Хисаря за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов 

стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново и възстановяване на 

метален пешеходен мост, с Красново”, публикувана в  в Портала  на публичните покани на 

АОП с ID номер 9038908 от 13.02.2015г.  да бъде определен 

Участник „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. № 2/27.02.2015г., 

подадена в 09:45 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район 

Централен, бул. „Найчо Цанов” № 8, представлявано от Недялко Иванов Бекиров. 

 

Настоящият протокол се приключи на 31.03.2015г. и се подписа от членовете на 

комисията без забележки и изразяване на особени мнения. Протоколът, отразяващ работата 

на комисията заедно с цялата документация се предават на възложителя за утвърждаването 

им. 

 

Членове: 

1. ………….............…..    2. …………………. 

(Атанас Щерев)       (Даниела Пирянкова) 

 

 

3.    …………………… 

(Невенка Ахмакова) 

 

 

 

 

 

Приел:          Предал: 

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА         АТАНАС ЩЕРЕВ  

Кмет на Община Хисаря        Началник отдел С и К  
 

 


