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I. Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

 

- В обяснителната си записка, участникът е описал подхода си за изпълнение на 

проектирането и строителството.  Предвидени са следните етапи за изпълнение на 

поръчката: предварителни и обемно-устройствени проучвания, Технически проект, 

Авторски контрол по реализирането на инвестиционния проект, Изпълнение на 

СМР. Фазата на изпълнение на СМР е разделена на следните етапи: Подготовка на 

строителството, СМР и завършване на обекта. 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.  

- Към V.3. Организация на ръководството на обекта, ключов персонал, 

участникът е посочил ключов екип за изпълнение на поръчката и е описал 

организацията на работа. Предложена е организационна структура на екипа и са 

указани връзките между отделните звена. Като членове на проектантския екип са 

посочени: Проектант по част пътна, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, 

като за всеки от тях са описани отговорностите му. Като членове на екипа за 

изпълнение на СМР са посочени: Технически ръководител, Отговорник по 

контрол на качеството, Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

и допълнителни експерти: началник ПТО, Геодезист, началник механизация. За 

всеки от тях са посочени задачите и отговорностите му. Към т. V.3.2. са описани 

взаимовръзките между отделните участници в процеса.    

- На стр. 47 от обяснителната записка, участника е посочил начините за 

комуникация с Възложителя. Посочено е, че комуникацията ще бъде отговорност 

на Техническия ръководител и ще се извършва писмено и официално – по факс, 

електронна поща или куриер.   

- Описана е координацията с Възложителя и Консултанта, като за основни начини 

са посочени провеждане на месечни и непланирани срещи между участниците в 

процеса.   

 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 193 

календарни дни  

В графичен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

o Ед. Мярка; 
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o Количество; 

o Начало на дейността; 

o Край на дейността; 

o Продължителност в календарни дни; 

o Ръководно-експертен персонал; 

o Работна сила; 

o Ресурси за изпълнение; 

 

При разглеждането на предложения от участника график са констатирани 

следните пропуски и несъответствия: 

 

1. В графика за част проектиране, участникът е включил следните дейности: Част 

Пътна и ОД, част Геодезия, част ПУСО, част ПБЗ, Съгласуване на проектните 

части с експлоатационните дружества и институции и Одобряване на проекта от 

община Белоградчик и издаване на разрешение за строеж. Съгласно 

предоставената от възложителя техническата спецификация , към „т. 1.2 Обхват и 

съдържание на проекта“ е посочено, че изготвения от участника технически 

проект следва да съдържа следните части: Геодезия, Пътна, ОБД, План за 

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

безопасност и проектно-сметна документация. От предоставения от участника 

график е видно, че в него не са включени всички изискани от Възложителя 

дейности и работи. В графика не са посочени като последователност и 

продължителност дейности, свързани с изготвянето на част Пожарна безопасност 

и изготвянето на проектно сметна документация, в т.ч. съставяне на необходимите 

количествени и количествено-стойностни сметки. В обяснителната записка, част 

от предложението на участника, са описани всички необходими проектни части в 

това число и изготвяне на проект по част Пожарна безопасност и проектно-сметна 

документация (изготвяне на таблици, подробни и обобщени количествени сметки 

и др.). От предложението на участника е видно, че в текстовата част са включени и 

описани всички необходими работи и дейности при изпълнение на поръчката, но в 

предложения график не са отразени всички от тях. По този начин, предложения от 

участника график, не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на  

обем и съдържание на офертата му. В предложения график не са включени всички 

дейности и работи и за тях не е указана последователността и продължителността 

им. 

 

2. В предложения график участникът е посочил срок за изготвяне на технически 

проект от 60 календарни дни, като в този срок участника е включил и 3 дни за 

Одобряване на проекта от община Белоградчик и издаване на разрешение за 

строеж. Съгласно Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката, 

Възложителят е поставил следното изискване: „Предложеният срок следва да 

бъде цяло число, като започва да тече от подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка и приключва с предаване на проектната 

документация, удостоверено с подписването на приемо-предавателен 

протокол, като следва да е съобразен с максималния срок, определен от 

Възложителя.“ От приложения запис следва да се тълкува, че срокът за 

изработване на техническия проект приключва с предаването на проекта на 

Възложителя чрез подписване на приемно-предавателен протокол. Оттам нататък 

Възложителя следва да разгледа и да одобри, ако няма забележки, предоставения 

проект. Ако има забележки следва да ги идентифицира и укаже на изпълнителя, а 

той от своя страна на предприеме необходимите мерки по отстраняването им и 

отново да предаде коригирания проект на Възложителя за одобрение. В 

предложения от участника график, указания от него срок от 60 календарни дни, 

включва и срока за одобрение на проекта от община Белоградчик и издаване на 

разрешение за строеж, а тези дейности съгласно изискванията на Възложителя не 
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следва да се включват в срока за изготвяне на проекта. Така реалният срок за 

изготвяне на проекта, съгласно графика на участника следва да се счита до 

предаването му на Възложителя - за 57 календарни дни (получен като от общият 

срок от 60 дни се извадят предвидените 3 дни за одобрение на проекта и издаване 

на разрешение за строеж). Така определения срок в графика от 57 календарни дни 

(считано от подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка до 

предаване на проектната документация удостоверено с подписването на приемо-

предавателен протокол) не съответства на предложения от участника  срок в 

Образец №3 - Предложение за качествено изпълнение на поръчката, където е 

посочен срок от 60 календарни дни за изготвяне на технически проект. 

 

Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че: 

„Ако участник представи Линеен календарен график, в който 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.“ 

 

„Ако участник представи Линеен календарен график със срок за изпълнение, 

различен от посочения в Предложението за изпълнение на поръчката, или 

предложеният от участника срок не съответства на изискванията на 

Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.“ 

 

 
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 „ПСТ Видин“ ЕООД 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) 

 
 


