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I.Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

 В т. 2 Организация на работа на ключовия екип участникът е предложил 

организация на работа на екипа от експерти. Описан е състава на екипа на 

Консултанта, като са посочени следните експерти – Ръководител на екипа, 

експерти „Пътен инженер”, експерт „Геодезия”, експерт „Контрол на 

качеството”, експерт  „Координатор по безопасност и здраве”. За всеки от 

експертите са описани задълженията и отговорностите им. Приложени са 

схеми с организационна структура и взаимодействие между отделните 

участници при изпълнение на дейностите по проекта. 

 Посочени са начините на комуникация и координация с Възложителя, 

съгласно т. 6 „Начини за осъществяване на комуникация с 

възложителя, кординация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти” от предложението на участника. Предложени са 

следните форми на  комуникация: работни срещи, официална 

кореспонденция, неофициална кореспонденция, устна комуникация, 

докладване и изготвяне на доклади и др. 

 Участникът е предложил дейности по координация и съгласуване в т.ч. 

оперативни и работни срещи, подготвяне на доклади  (встъпителен, 

месечен, окончателен) и др. 

 Към т.7 Описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи“ са посочени и описани подробно възложените 

дейности. Дефинирани са и са описани основни дейности и поддейности. 

Участникът е разделил дейностите за изпълнение на 2 основни групи: 

Предварителни дейности и Упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на СМР. Направено е описание на всеки от етапите (група 

дейности), като са указани включващите се в него дейности. 

 Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

график със съответни срокове за изпълнение на дейностите. За всяка от 

посочените в графика дейности са посочени срок за изпълнение и  

участници от страна на строителния надзор.  

II.Техническото предложение на участника надгражда минималните 

изисквания на Възложителя по следните обстоятелства: 

1. В табличен вид към т. 3 „Разпределение на експертите на ниво отделна 

задача” от предложението си, участникът е посочил разпределение на 

експертите на ниво отделна задача. Направено е разделение на ключови 
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дейности и поддейности, като за всяка от тях са посочени ангажираните 

експерти. 

2. Участникът е дефинирал необходимите ресурси за изпълнение на 

дейностите.  В т. 4 Ресурсна обезпеченост за изпълнение на всяка от 

дейностите са описани необходимите единици оборудване и нематериални 

активи, необходими за изпълнение на договора – собствени автомобили, 

технически средства като тотална станция с всички необходими помощни 

оборудвания, теодолит, автоматични нивелири, компютри, принтери, 

лицензирани софтуерни продукти, дигитални фотоапарати и др. помощни 

средства и техника. Предвидени са срещи с всички участници в строителния 

процес на всички етапи от изпълнението на поръчката, посочени са 

необходимите документи които ще бъдат изготвени, както и резултатите от 

изпълнението на конкретната дейност. 

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); 

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 Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“ - Тп, офертата на участник № 2: 

„Стройнорм” ЕООД, гр. София, като му присъди 50 (петдесет)  точки. 

 

Комисия: 

Председател:…(П)…………. 

                  (Рени Длъгнекова) 

Членове: 

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

 (Марияна Маринова)                                           (инж. Иван Каменов) 
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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) 

 

 


