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I. Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

 

- Съгласно т. II. „Организация за изпълнение на поръчката”, участникът е 

описал подхода си за изпълнение на поръчката, Описана е организацията за 

изпълнение на проектирането и строителството, като се предвиждат два 

основни етапа за изпълнение на поръчката: Основен етап 1 – Изготвяне и 

съгласуване на инвестиционен проект във фаза технически проект и Основен 

етап 2 – Извършване на строителните работи и упражняване на авторски 

надзор, както и четири подетапи към Основен етап 2 – изпълнение на СМР: 

Подготвителни дейности; Изпълнение на СМР, Подготовка за предаване на 

обекта и Упражняване на авторски надзор. Участникът е описал подробно 

всеки от етапите. Посочен e обхвата на проекта, стъпки по осигуряване на 

съответствието между отделните проектни части. Направено е и описание на 

видовете дейности, които ще се изпълняват. Предложени са и описани 

дейности по набавяне на необходимите документи, съгласувателни 

мероприятия и др. организационни аспекти. 

- Към т. 4.1. „Описание на човешките ресурси и персонал, пряко 

ангажиран с изпълнението на поръчката”, участникът е представил 

организационна схема за взаимодействие с членовете на екипа и е посочил 

ключов екип за изпълнение на поръчката, състоящ се от: Ръководител на 

проекта, Проектантски екип – проектант по част Пътна, Геодезия, ПБ, ПБЗ, 

ПУСО, ОБД и др., Координатор по безопасност и здраве, Контрол по 

качеството, Технически ръководител, Екипи земни работи, Екипи пътни 

работи, Екипи асфалтови работи и Механизатори и общи работници.  

В табличен вид е представено разпределение на задълженията и 

отговорностите на екипа в отделните етапи от изпълнение на поръчката, а 

именно: 

- В етапа по проектиране: Проектант по част „Пътна” – Водещ проектант; 

Проектант по част „Геодезия”, Проектант по част „ОБД”, Проектант по част 

„ПБЗ, Проектант по част „ПБ” и Проектант по част „ПУСО”.  

- В етапа на изпълнение на СМР: Ръководител обект, Технически 

ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Контрол по качеството, 

Работни групи: Екипи Земни работи, Екипи Пътни работи, Екипи Асфалтови 

работи, Екипи Механизатори и общи работници. 

За всеки от експертите са посочени и описани задължения и отговорности, 
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които ще изпълнява, както и на изпълнителния състав.  

В т. 4.2. „Описание на строителното оборудване и техниката за 

изпълнение на допустимите строителни дейности” участникът е  

направил описание на механизацията и оборудването, необходими за 

изпълнение на поръчката. 

- В т.5  „Координация и съгласуване на дейносите” от предложението си, 

участникът е посочил и описал дейности по координация и съгласуване, като 

общо ги е систематизирал в 3 етапа – Съгласувателни мероприятия при 

започване на работите, Съгласувателни мероприятия по време на изпълнение 

на проектирането и Съгласувателни мероприятия по време на изпълнение на 

СМР. 

- Съгласно т.6 „Начини на осъществяване на комуникация с 

Възложителя”, участникът е посочил и описал взаимодействието и 

осъществяването на комуникация с Възложителя. Участникът е описал 

следните начини за комуникация - писмена форма: официална 

кореспонденция, доставена лично или с куриер, на електронен адрес, чрез 

препоръчано писмо, по факс и чрез работни срещи.  

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

Линеен календарен график.  

- Предложеният срок за изготвяне на технически проект, съгласно графика е 

60 календарни дни; 

- Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи, 

съгласно графика е 180 календарни дни.  

 

Графикът включва всички видовете дейности по проектиране и изпълнение 

на СМР, като дава информация за продължителността  и последователността 

на изпълнение на всяка дейност. В т. 3.2. „Последователност на 

изпълнение” участникът е описал подробно технологичната 

последователност и взаимообвързаност на видовете СМР при изпълнение на 

всяка от дейностите по строително-монтажните работи. В графичен вид към 

всяка от дейностите в графика са описани: 

o Срок в седмици 

o Вид работници 

o Основни материали за изпълнение на дейността 

o Техника и Механизация 

o Отговорни за изпълнението есперти и основни задачи 

o Срок за проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР 

 

II. Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация: 

- Съгласно т. 3.2 „Последователност на изпълнението”, стр. 48 и т. 4.1. 

„Описание на човешките ресурси и персонал, пряко ангажиран с 

изпълнението на поръчката” към Обяснителната записка, участникът е 

предложил за всяка от дейностите разпределението на персонала – както на 

изпълнителския персонал (брой и квалификация на работниците), основните 

материали, както и техниката и механизацията, необходима за изпълнение на 

дейностите, така и отговорни за изпълнението експерти.  Посочени са 

основни задачи, които ще изпълнява всеки от експертите. 

 

- Съгласно същото предложения 1 към Обяснителната записка и 
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предложения Линеен календарен график участникът е дефинирал за всяка от 

дейностите, необходимите ресурси за изпълнение – основни материали, 

механизация (вид и брой) и работници (вид и брой).  

 

- В т.7 „Мерки за вътрешен контрол и осигуряване на качество”, 

участникът е описал по какъв начин ще се гарантира осигуряването на 

качеството на изпълняваните дейности. Описана е организацията на 

персонала за гарантиране на качественото изпълнение. Посочени са 

отговорни лица за осъществяване на вътрешен контрол. Описани са мерки 

по: Вътрешен контрол при проектрането, Вътрешен контрол при 

обезпечаване на обекта с материали и управление на процеса на 

доставките, Контрол на работната среда, Планиране и подготовка на 

процесите на строителство, Контрол на качеството при изпълнение на 

СМР. Посочени са действащите стандартни въведени в дружеството за 

осигуряване на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни 

и безопасни условия на труд.  

- Съгласно т.8 „Допълнителни дейности, извън посочените в 

изискванията на възложителя, които ще доведат до повишаване на 

качеството на изпълнение на поръчката” от предложението си, 

участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от 

Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката. Описани са 10 отделни дейности, като за всяка от тях е 

предложена Обосновка на предложената дейност с доказателства за  

приложимостта и полезността на предложената мярка.   

 

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 представил организация за изпълнение на проектирането и 

строителството съгласно Техническата спецификация.  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини 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 услуга; 

-  участникът е представил Линеен календарен график включващ 

последователността и продължителността на всички видовете работи и 

дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно 

техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение 

на участника. 

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са налични 

четири от следните обстоятелства: 
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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 ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация,работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

 

На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика за 

оценка на офертите по показател ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА, офертата на „Техно Строй България“ ООД се оценява с 50 точки. 

 

 

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) 

 


