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I. Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

 В т. 2 „Разпредение и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите” от Техническото предложение на участника е представена 

организацията на работа на екипа от експерти, който включва 

Ръководител екип, експерт по част „Пътна”, експерт по част 

„Конструкции”, експерт по част „Геодезия”, координатор по „Безопасност 

и здраве”, експерт по част „В и К”, експерт по част „Телекомуникации”, 

експерт по част „Геология” и експерт по част „Пожарна безопасност”. 

Посочени са техните задължения и отговорности, предложена е система за 

вътрешнофирмена координация и система за взаимозаменяемост, с което 

участника гарантира по-високо качество при изпълнение на поръчката.  

 В т. 3 „Начини на комуникация с възложителя и с останалите 

участници в строителния процес. Вътрешнофирмена координация. 

Работни взаимовръзки между отделните експерти и други лица”, 

участникът е описал подробно както комуникацията с Възложителя, така 

и вътрешнофирмената комуникация. Посочено е отговорно лице за 

извършване на комуникацията - Ръководителя на екипа. Предложени са 

следните направления за осъществяване на кореспонденция: лично, по 

поща с препоръчано писмо, чрез куриерска услуга, по факс, устна 

комуникация. Посочено е че комуникацията ще се осъществява най-вече 

писмено, под формата на протоколи, писма, съобщения, уведомления и 

др. 

 Участникът е предложил дейности по координация и съгласуване. 

Посочил е, че ще се организират работни срещи и е описал използваната 

система за вътрешнофирмена координация.  

 Представени са мерки за контрол за всяка дейност при изпълнението, 

както и мерки за вътрешен контрол и мониторинг, което повишава 

качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

 В т. 3. „Основни дейности във връзка с упражняването на строителен 

надзор по време на строителството” подробно са описани етапите и 

отделните дейности при изпълнение на поръчката. Участникът е 



 

 2 

определил следните етапи при изпълнението на услугата: Етап 1 – 

Дейности по строителен надзор по законосъобразното започване на 

строежа; Етап 2 – Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството; и Етап 3 – Изготвяне (актуализация) на технически 

паспорт на строежа, дейности по установяване годността за ползване на 

строежа и издаване на Удостоверение за въвеждане на строежа в 

експлоатация. 

 Представен е график за изпълнение на дейностите, с разпределение на 

експертите и технологичното време  за изпълнение на отделните 

дейности. 

 

II. Техническото предложение на участника надгражда минималните 

изисквания на Възложителя по следните обстоятелства: 

1. В т. III „Подход и организация за изпълнение. Подробно описание” от 

предложението си, участникът е посочил конкретни действия във връзка с 

изпълнението на посочената дейност. Описано е разпределението на 

експертите за всяка дейност в т.ч. брой и вид на посочените експерти. Всяка 

отделна задача може да бъде проследена от начало до край, отговорният за 

изпълнението и експерт, с посочване на реални резултати. 

2. Като част от горепосочената точка 1 към т.III „Подход и организация за 

изпълнение. Подробно описание”  участникът е дефинирал за всяка дейност 

необходимите ресурси за изпълнение на дейностите в т.ч. човешки ресурси, 

технически средства, времетраене на дейността и броя съставени документи . 

За всяка дейност са описани подробно ресурси за нейното изпълнение както 

и непрестанна комуникация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес, съставяне на необходимите документи в съответствие с 

нормативните изисквания и др. 

При направения анализ на предложението на участника, комисията 

направи следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

методите за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични 

следните две обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може 

да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 
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2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерти. 

 

 

 

На основание на горепосочените мотиви и съобразно предварително обявената методика за 

оценка на офертите по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“ - Тп, офертата на участник 

№ 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София, като му присъди 50 

(петдесет) точки. 

 

 

Комисия: 

Председател:…(П)…………. 

                  (Рени Длъгнекова) 

Членове: 

1…………(П)……………………                         2……(П)………………………… 

 (Марияна Маринова)                                           (инж. Иван Каменов) 

 

 

3……(П)…………………………                         4……(П)………………………… 

      (Анелия Кирилова)                                           (Милена Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни 

(ЗЗЛД) 

 

 


