
“Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на 

обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37” 
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I.Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

 

- На стр. 14 от обяснителната си записка, участникът е описал организацията за 

изпълнение на проектирането и строителството, технология, последователност и 

взаимовръзка на извършване на СМР, както и цели и резултати.  В началото на 

15-та страница участника е посочил, че предвижда 3 етапа за изпълнение, а малко 

по-надолу в текста изброява общо 5 етапа: Проектиране; Съставяне на Протокол 

обр. № 2а и Подготовка на строителството и организация на строителната 

площадка; Строителство; Упражняване на авторски надзор по време на 

строителството; Демобилизация, разчистване на строителната площадка и 

подписване на Констативен акт Обр. № 15. Участникът е описал всеки от 

етапите, като е посочил включените в него дейности. Описани са проектните 

части, които ще се изготвят, като част от Техническия проект и какво ще 

съдържа всяка от тях. Направено е и описание на видовете дейности и 

технологията им на изпълнение.  

- На стр. 65 участникът е представил организация на работата на ключовия екип 

за всички дейности, включени в поръчката. Предложена е схема на организация/ 

вертикална йерархичност между ръководния екип и работниците. Посочени са 

следните длъжностни лица: Ръководител на екипа – инженер транспортно 

строителство, проектант по част Геодезия, Технически ръководител, Геодезист, 

Координатор безопасност и здраве по време на строителството, Отговорник за 

контрол на качеството. За всеки от посочените експерти са описани 

задълженията и отговорностите му. Посочени са и работните екипи при 

изпълнение на СМР – подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови 

работи, реконструкция и рехабилитация на тротоари.  

 

- Съобразно посочената от участника организация за изпълнение на 

проектирането са посочени всички проектни части, които следва да включва 

техническия проект, а именно Геодезия, Пътна, ОБД, План за безопасност и 

здраве, План за управление на строителните отпадъци, Пожарна безопасност, 

Проектно-сметна документация. Участникът е посочил ключови експерти само за 

част Пътна и част Геодезия. За останалите проектни части като Пожарна 

безопасност, ПУСО, ПБЗ не е посочен експертен персонал или проектант, който 

ще ги разработи и ще упражнява в последствие авторски надзор.  

 

- На стр. 75 от обяснителната записка, участника е посочил комуникация с 

Възложителя и координация и съгласуване на дейностите, необходими за 
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качественото и срочно изпълнение на дейностите. Описани са процедурите по 

комуникация.  Посочено е, че комуникацията ще се осъществява в писмена 

форма между упълномощени представители на Възложителя и изпълнителя чрез 

лично предаване, изпращане по поща или факс.  Представена е схема на 

организация на ръководния екип и комуникационния поток между представители 

на Възложителя и Изпълнителя.  

 Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е 

приложил: 

o  Линеен календарен график 

o диаграми на работната ръка 

 

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 240 

календарни дни  

 Графикът включва всички видовете дейности по КС, като дава информация за 

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност. В 

графичен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

o Начало на дейността; 

o Край на дейността; 

o Времетраене; 

o Водещи експерти; 

o Бр. работници; 

o Механизация и оборудване; 

 

При разглеждането на предложения от участника график и обяснителна 

записка за организация на изпълнението са констатирани следните 

пропуски и несъответствия: 

 

1.На стр. 81 от обяснителната си записка, участникът е предложил в табличен 

вид дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение. За всеки етап и  

дейност са посочени необходимите ресурси (работна ръка и механизация) и 

продължителността на изпълнение.  За етап I, дейност проектиране участникът е 

посочил продължителност „60 календарни дни (от ден първи до ден пети)“.  

Допуснато е противоречие в твърдението на участника – срокът на изпълнение 

не може да бъде 60 календарни дни и да се изпълнява от 1-ви до 5-ти ден. Също 

така за изпълнение на същата дейност са посочени само Ръководител на проекта 

и  проектант по част Геодезия. За останалите проектни части не са посочени 

проектанти. 

 

2. За етап IV,позиция „Упражняване на авторски надзор“, участникът е 

посочил че дейностите ще се изпълняват под постоянно наблюдение и 

ръководство на Ръководителя на екипа и проектанта по част Геодезия. За 

останалите проектни части не са посочени отговорни лица, които да 

осъществяват авторски контрол. Съгласно чл. 162, ал.1 от ЗУТ „Авторски надзор 

ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ е задължителен за всички строежи от 

първа до пета категория“.  От предложението на участника става ясно, че той е 

посочил, че ще извършва авторски надзор само по част Пътна и Геодезия, 

но не е посочил отговорни лица които ще изпълняват авторски надзор по 

останалите проектни части. 

 

3. В обяснителната си записка участникът е посочил на стр. 25, че Работното 

време на обекта ще бъде от 08:00 до 17:00 от понеделник до петък. Това 

твърдение на участника не съответства на указаното в линейния график. Там 

участникът е указал продължителността на дейностите в календарни дни като не 

е отчел 5 дневната работна седмица 
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Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че: 

„Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от 

приложенията към него, или представеното от него предложение за 

изпълнение и/или приложенията към него, НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата.“ 

 

„Ако участник представи Линеен календарен график, в които не са включени 

всички мерки и дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е 

констатирана технологична несъвместимост на отделните СМР, и/или е 

НАЛИЧНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЛИ 

ДРУГИ УСЛОВИЯ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЛИ В НОРМАТИВЕН 

ДОКУМЕНТ, ще бъде отстранен от участие.“ 

 

   

 
На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и на изложеното по-горе и съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка, комисията предлага 

на Възложителя  участникът „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД  да бъде отстранен от процедурата, 

тъй като не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на 

офертата си . 

 

 

 
Комисия: 

Председател:…(П)…………. 

                  (Рени Длъгнекова) 

 

Членове: 

 

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

 (инж. Иван Каменов)                                                (Анелия Кирилова) 

 

 

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

  (Милена Иванова)                                                 (Ангелина Георгиева) 

 

 

(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) 

 

 


