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П Р О Т О К О Л  № 2 

 

На 13.02.2020 г. в 10:00 часа, комисията, назначена със Заповед № 77 /07.01.2020год.  на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание, с предмет 

„Изпълнение на СМР за обект „Обновяване на площад "Възраждане”, гр. 

Белоградчик“, открита с Решение № 953 от 06.12.2019 г. и обявена в регистъра на 

обществени поръчки на АОП под  № 00287-2019-0009, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – главен инженер; 

2.  Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”. 

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците в процедурата за обществена поръчка. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с Протокол № 1 Комисията е изискала от  участниците 

да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, които да бъдат представени в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаване на протокола.  

Протокол № 1 е публикуван в Профила на купувача на Възложителя на 03.02.2020 г. и в 

съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП е изпратен и получен от всички 

участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни документи от 

следните участници: 

 

1. „АВ Билд” ЕООД, гр. София, с вх. № 54-2 от 04.02.2020 г. в 15:53 ч.; 

2. ДЗЗД „Белоградчик 2020”, гр. София, с вх. № 37-2 от 11.02.2020 г. в 10:34 ч.; 

3. „Техно Строй България” ООД, гр. София, с вх. № 35-2 от 11.02.2020 г. в 10:38 ч.; 

4. „Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София с вх. № 53-2 от 12.02.2020 г. в  16:35  ч.. 
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Комисията констатира, че участника ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“ не е представил 

изисканите от комисията с Протокол № 1 допълнителни документи, с които да удостовери 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя 

посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Видно от получената обратна 

разписка участник ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“ е получил Протокол № 1 на 

04.02.2020 г., с оглед на което срокът за представяне на документи за отстраняване на 

нередовностите е бил до 11.02.2020 г. В посочения срок, който е преклузивен, не са 

постъпили документи от участника, с оглед на което комисията предлага за отстраняване 

офертата на участника със следните мотиви: 

1. В представеният еЕЕДОП от участника в част III „Основания за изключване” липсва 

посочване на национална база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства 

или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство, е длъжен да 

предостави съответната информация.  

2. Участникът не е декларирал данни за срока на валидност и обхвата на притежаваната от 

него застрахователна полица, съгласно изискванията на възложителя. 

3. За доказване на минималните изисквания за технически и професионални способности чрез 

в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

участникът е описал изпълнени дейности по реконструкция на общински пазар, проектиране 

и изграждане на фундаменти на сграда, реконструкция на детска площадка, СМР на жилищна 

сграда, ремонт на сграда за химическа лаборатория, обновяване на фасади на сгради, 

инженеринг на жилищни сгради. 

В обявлението и документацията за участие в обществената поръчка в Раздел III  

„Изисквания към участниците”, част 3 „Минимални изисквания за технически и 

професионални способности”  като минимално изискване е посочено следното условие: 

„Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е 

изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката.  За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на 

поръчката" следва да се разбира: изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция 
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и/или рехабилитация и/или благоустрояване на площади и/или паркове и/или места за отдих, 

с пешеходни зони  и алеи към тях, с мин. площ 7000 м2“. 

Декларираните от участника обстоятелства, относно изпълнени дейности, сходни с предмета 

на поръчката не отговарят на поставеното изискване от възложителя относно изпълнението 

на критериите за подбор и същият не е доказал съответствие с поставените критерии за 

подбор. 

4. За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление 

на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство” участникът не е посочил предмет, 

валидност, издател, както и публичния регистър, в който се съдържа информация за 

наличието на притежаваните сертификати. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно съответствието с 

критериите за подбор поставени от Възложителя  следва да бъде представена освен чрез 

формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва 

да бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е 

длъжен да предостави съответната информация. 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, Комисията предлага офертата на ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“ да бъде 

отстранен от участие в процедурата, тъй като същият не отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор.  

 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на допълнително 

представените документи от участниците: 
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Участник № 1 “Техно Строй България” ООД: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил следните документи: 

 

1. Нов коригиран електронно подписан ЕЕДОП, в който е посочена изисканата 

информация, относно „Основания за изключване”, като са посочени национална база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства.   

2. Заверени копия на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г., 2017 г. и 

2018 г., от които документи е видно и се доказва декларираният общ оборот в ЕЕДОП 

на участника. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника „Техно Строй България” ООД до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

Участник № 3 ДЗЗД „Белоградчик 2020“, с участници в обединението: „Вейл 

конструкции“ ЕООД  и „Каро Трейдинг“ ООД: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил следните документи: 

1. Нови коригирани електронно подписани ЕЕДОП-и на ДЗЗД „Белоградчик 2020“, 

„Вейл конструкции“ ЕООД  и „Каро Трейдинг“ ООД, в които е посочена изисканата 

информация и е посочен персонал с определена професионална компетентност, 

съгласно изискванията на възложителя; 

2. Заверени копия на годишните финансови отчети на „Вейл конструкции“ ЕООД  за  

2017 г. и 2018 г.,  

3. Заверени копия на годишните финансови отчети на „Каро Трейдинг“ ООД  за  2016 г., 

2017 г. и 2018 г.,  

4. Заверено копие на Удостоверение за КБЗ на Илияна Попова; 
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5. Заверено копие на Удостоверение за отговорник по качеството на Теодора Киризова. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника ДЗЗД „Белоградчик 2020“ до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

Участник № 4 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил следните документи: 

1. Нов коригиран, електронно подписан ЕЕДОП на участника 

„Инфракънстракшън”ЕАД; 

2. Нов коригиран електронно подписан ЕЕДОП на декларирания подизпълнител 

„Интерхолд“ ЕООД; 

3. Заверено копие на отчетите на „Интерхолд“ ЕООД за 2017 г. и 2018 г. 

 

След преглед на допълнително представените документи комисията констатира, че 

представеният еЕЕДОП на участника „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД е електронно 

подписан от членовете на управителния съвет на дружеството вградения инструментариум за 

вадилация на положените електронни подписи показа, че документа съдържа един 

невалиден електронния подпис - на изпълнителния директор на дружеството Антон 

Христов. 

Съгласно документацията за участие в процедурата при подаване на оферта участникът 

декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на електронно подписан ЕЕДОП, като е посочено че форматът, в който се 

представя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид и се 

подписва с електронен подпис от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП. Във връзка с 

приложението на тази правна норма е издадено Методическо указание от АОП МУ-4 от 
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02.03.2018 г., което указва начините за подаване на ЕЕДОП, съгласно което Възложителите 

следва да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за подаване на 

ЕЕДОП в електронен вид. В Раздел Х „Подготовка на офертите” от документацията за 

участие в обществената поръчка, възложителят е дал указания за възможните начини за 

подаване на ЕЕДОП в електронен вид като за целите на настоящата обществена поръчка е 

създаден образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната 

система еЕЕДОП със съответните указания. Съгласно тези указания попълненият ЕЕДОП се 

изтегля в  *pdf. файл и  „се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага 

към офертата.” 

Констатираното несъответствие е в противоречие с нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП съгласно 

която „При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП във вр. с чл. 101, ал. 5 от ЗОП 

комисията предлага участник „Инфракънстракшън” ЕАД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като същият е подал оферта, която не отговаря на условията за 

представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, с оглед липсата на валиден 

електронен подпис на Изпълнителния директор на дружеството Антон Христов на 

допълнително представеният ЕЕДОП от участника. 

 

Участник № 5 „АВ Билд“ ЕООД 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил следните документи: 

 

1. Нов електронно подписан ЕЕДОП; 

2. Справка за оборота за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 

3. Заверени копия на годишните финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 
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към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника „АВ Билд“ ЕООД до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на 

допуснатите участници. 

 

Участник „Техно Строй България “ ООД 

Участникът е представил Образец №1 „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на строителството от 299 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи, 

както следва:  

 2.1 За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години;  

 2.2. За основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на 

сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 (осем) години;  

  2.3. За хидроизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда – 7 (седем) години; в агресивна среда - 5 (пет) години;  

 2.4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, с изключение на 

работите по т. 2.1, 2.2 и 2.3 - 5 (пет) години;  

 2.5. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 10 (десет) години; 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 
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 Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на поръчката;  

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с диаграми на работната ръка 

и механизацията.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Кратко описание: 

Съгласно одобрената методика за оценка на показател К2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката“, офертата на участника съдържа: 

I. Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация: 

1. Съгласно т. II. „Изпълнение на СМР“, на стр. 5,  участникът е описал подхода си за 

изпълнение на поръчката, като предвижда 3 основни етапа за изпълнение на строителните 

работи и дейностите, съпътстващи строителството:  

- подготвителни дейности; 

- изпълнение на СМР; 

- демобилизация, почистване на строителната площадка изготвяне на екзекутивна  

документация и предаване на обекта на възложителя и подписване на акт образец 15. 

Участникът е описал подробно всеки от етапите. Направено е описание на видовете дейности, 

които ще се изпълняват, като е описана технологията им на изпълнение. Предложени са и 

описани подготвителни дейности, дейности по набавяне на необходимите документи, 

провеждане на проби и изпитвания, дейности по завършване и предаване на обекта и др. На 

стр. 168, съгласно т. 4, са описани мерки за безопасност и здраве по време на изпълнение на 

СМР. Описани изисквания и мерки по опазване на околната среда. Предложената от участника 

организация за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя. 

2. Към т. III „Организация и подход за изпълнение“, на стр. 46,  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 обекта; 

- Технически ръководител; 

- Геодезист;  

- Експерт доставки; 
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- Координатор безопасност и здраве; 

- Контрол по качеството. 

 За всеки от експертите в табличен вид са посочени и описани задължения и отговорности, 

които ще изпълнява.  Участникът е посочил изпълнителски персонал  - екип груб строеж, екип 

ел. монтажници,  екип настилки и облицовки, екип монтажници, екип механизатори и  екип 

озеленяване. За изпълнителския персонал също са посочени задълженията и отговорностите 

им.  

3. На стр. 55 е описано как ще се осъществява комуникацията при изпълнение на обекта. 

Описани са следните видове комуникация: 

-  вътрешнофирмената комуникация; 

-  комуникация с Възложителя; 

- комуникация със строителния надзор; 

- комуникация  с външни институции; 

Посочено е, че техническият ръководител ще бъде отговорен за осъществяване на 

комуникация с Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес. Описани са 

следните начини на комуникация с възложителя и останалите участници в процеса: 

- изготвяне на междинни доклади; 

- организиране на срещи; 

- комуникация по официален път чрез: връчване лично срещу подпис, по факс, чрез куриер 

или чрез пощенска услуга, по електронен път чрез електронни съобщения, заверени с 

електронен подпис и др. 

4. Участникът е посочил и описал дейности по координация и съгласуване съгласно т. 5 на 

стр. 58, състоящи се в:  

- организиране на начална/ встъпителна среща с цел опознаване на участниците в процеса и 

установяване на механизъм за оперативна комуникация, уточняване на начина на протичане 

на работния процес; 

- провеждане на регулярни месечни работни срещи има с цел: обмен на  информация, свързана 

с изпълнението на проекта; отчитане на напредъка и планиране на следващите стъпки; 

дискутиране на различни възможни проблеми, които може да възникнат в процеса на 

изпълнение, и предприемане на действия за решаването им; непрекъснато информиране и 

поддържане на обратна връзка и контрол от страна на Възложителя; 
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- Провеждане на инцидентни срещи, свързани с решаването на възникнали неотложни 

проблеми от изключителна важност; 

- Изготвяне на доклади, отразяващи текущия напредък ма дейностите, плануваните за 

изпълнение дейности, очаквани проблеми и необходими мерки за отстраняването им. 

- Съставяне на протоколи от проведените срещи за констатиране на поети ангажименти за 

всяка от страните и срокове за изпълнение. 

- Съставяне и подписване своевременно на всички актове и протоколи, съгласно Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

- Предоставяне на Консултанта всички необходими документи за одобрение на материали, 

преди влагането им. 

5. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график 

за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията. 

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 299 календарни дни  и 

съответства на предложения от участника срок в Образец №1 - Предложение за изпълнение на 

поръчката.   

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

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност. В табличен вид 

към всяка от дейностите в графика са описани: 

o Мярка 

o Количество 

o Вид работници и оператори 

o Брой на работниците (оператори) 

o Материали 

o Основна строителна техника и механизация  

o Срок за изпълнение 

 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва. Съгласно графика са 

предвидени 20 дни за неблагоприятни атмосферни условия. 

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент 

от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във 

всеки от дните. 
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II. Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация: 

1. Към т. IV на стр. 59  е посочено разпределение на експертите на ниво отделна задача. За 

всяка дейност във връзка с изпълнението на СМР  са посочени: 

-  ангажиран експерт; 

- задачи на експерта; 

- начало и край на дейността; 

- мерки за контрол над изпълнението; 

- ключови моменти. 

2. Участникът е дефинирал за всяка от дейностите, необходимите ресурси за изпълнение, в т.ч. 

материали, механизация (брой и вид) и работници (брой и вид). Това е видно от предложения 

Линеен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Посочените от участника 

необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, 

съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения 

календарен график;  

3. Към т. V  на стр. 139 от обяснителната си записка, участникът е представил и описал 

предвидените от него мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти във връзка с технологичното изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката . 

Направено е същинско описание на вътрешния контрол, който ще се осъществява в 

дружеството и организацията на екипа по изпълнение на вътрешния контрол. Посочени са 

следните лица, които ще осъществяват контрол: Ръководител на екипа, Технически 

ръководител, Координатор безопасност и здраве и експерт по контрол на качеството.  Описани 

са мерки за вътрешен контрол в следните направления: 

- Спазването на сроковете за изпълнение на СМР - участникът е дефинирал основни 

компоненти на вътрешния контрол: контролна среда, управление на риска, контролни 

дейности, информация и комуникация,  и мониторинг. Описани са контролни дейности във 

връзка с обезпечаване на обекта с необходимите материали за работа контролна работната 

среда, контрол на комуникацията с останалите участници, контрол върху качеството и 

технологията на изпълнение, контрол върху последователността и продължителността на 
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отделните дейности и др., с които ще се гарантира качественото изпълнение на възложените 

задачи.   

- Спазването на нормативната рамка и подзаконови строителни правила -  участникът е описал 

на стр. 154 основните действащи към момента строителни правила и нормативни документи. 

Дефинирани са начини за гарантиране на спазването на посочените правила и норми чрез 

следене за настъпили измененията  и промени в действащата нормативна уредба и 

контролиране на точното им спазване и прилагане в процеса на работа .   

- Съблюдаването на надлежното отчитане на строителни дейности – на стр. 157 участникът е 

дефинирал и описал отделни мерки за вътрешен контрол при отчитане изпълнените СМР. 

Описан е механизма по изготвяне и заверяване на всички необходимите протоколи и актове 

във връзка с контрол на извършените дейности съгласно Наредба №3  за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и подготовка на необходимите документи за актуване и 

заплащане на дейностите.  

 

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 строителството съгласно 

Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

- участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, 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 съгласно техническата спецификация на 

Възложителя и техническото предложение на участника. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация като са налични  и трите 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 ясно дефинирани начало и край 

и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, 

механизация, работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими 

ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на 

предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, 

във връзка с технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, с които да се 

гарантира качественото изпълнение на поръчката в следните три направления:  

 - спазване сроковете на изпълнение на СМР; 

 - спазване на нормативната рамка и подзаконовите строителни правила; -   

 съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените строителни дейности 

 

На основание на изложеното по-горе и съобразно одобрената методика за оценка на 

офертите по показател К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

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

 

„ДЗЗД Белоградчик 2020“  

Участникът е представил Образец №1 „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на строителството  от  300 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи: 
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 За всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и за земната 

основа под тях – 10 (десет) години;  

 За основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции, 

включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции 

претърпели аварии - 8 (осем) години;  

 За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7 (седем) години;  

 За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) с изключение на 

предходните работи - 5 (пет) години. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на поръчката;  

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и 

механизацията.  

Анализ на предложените от участника гаранционни срокове. 

Съгласно предоставените проекти и количествени сметки, в рамките на обществената поръчка 

за „Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик", са включени и предвидени за 

изпълнение различни по вид дейности по следните проектни части: част „Паркоустройство и 

благоустройство“, част „Конструктивна“, част „Електрическа“ и  част „Геодезия“.  

Според проекта по част „Електрическа“ и количествените сметки, се предвижда направа на 

нови кабелни трасета, ревизионни шахти, монтаж на нови стълбове и осветителни тела, 

монтаж на електроапаратура и др. елементи на техническата инфраструктура.  В проекта по 

част „Електрическа“, са предложени чертежи и детайли за изпълнение на новите инсталации и 

системи.  

Комисията смята, че  в предложението си участникът, не обхваща всички хипотези на чл. 

20, ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи.  

От наличието на проектна част „Електрическа“, с включени в нея дейности по изграждане на 

нова кабелна мрежа за захранване на парково осветление (в т.ч. кабелни трасета, ревизионни 
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шахти, монтаж на нови стълбове и осветителни тела, монтаж на електроапаратура и др.), 

следва участникът да предложи гаранционен срок съответстващ на чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

В предложението си участникът не е посочил гаранционен срок в съответствие с чл. 20, ал.4, т. 

8 от Наредба 2, касаещи минималните гаранционни срокове за преносни и разпределителни 

проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 години. 

Заключение: 

Участникът не е посочил гаранционен срок, съгласно нормативните изисквания за 

всички предвидени за изпълнение дейности. Предложените от участника гаранционни 

срокове не са относими към всички видове дейности, включени в предмета на 

поръчката.  

Видно от предложението на участника е, че той не е предложил гаранционен срок, в 

съответствие с нормативните изисквания, за предвидените дейности по част 

„Електрическа“, свързани с изграждането на ел. мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура. 

Комисията счита, че предложените гаранционни срокове от участника не обхващат всички 

предвидени за изпълнение дейности и същите НЕ съответстват на изискванията на Наредба № 

2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

В документацията към обществената поръчка, както и в Образец № 1 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“, Възложителят е посочил че: „ Ако участник предложи по-кратки 

гаранционни срокове за изпълнените на строителните дейности от предвидените в Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, ще бъде отстранен от участие в процедурата“. 

 

На основание на изложеното по-горе и съобразно изискванията на Възложителя към 

обществената поръчка и на основание  чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, и във връзка с  чл. 101, ал. 5 

от ЗОП комисията предлага офертата на участник „ДЗЗД Белоградчик 2020“, гр. София да 
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бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като участникът е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

 

„АВ Билд“ ЕООД 

Участникът е представил Образец №1 „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на строителството от 300 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи: 5 

(пет години). 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил следните 

приложения: 

 Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на поръчката  

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите 

 Диаграми на работната ръка  

 Диаграми на механизацията  

Анализ на предложените от участника гаранционни срокове 

Съгласно предоставените проекти и количествени сметки, в рамките на обществената поръчка 

за „Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик", са включени и предвидени за 

изпълнение различни по вид дейности по следните проектни части: част „Паркоустройство и 

благоустройство“, част „Конструктивна“, част „Електрическа“ и част „Геодезия“.  

1. Според проекта по част „Конструктивна“ се предвижда конструктивни дейности по 

изграждане на места за сядане – 3 бр., подпорна стена към алея, разделена на четири участъка, 

ъглова подпорна стена, оформяне на рампи за майки с колички и доливане на съществуващи 

подпорни стени.  

В количествената сметка са описани позиции за земни работи, кофражни работи, армировъчни 

работи и бетонови работи за изпълнение на новите конструктивни елементи и съоръжения.  

В проекта по чат „Конструктивна“ са предложени чертежи и детайли за изпълнение на новите 

съоръжения.  



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ 

 

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик" 

АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г. 

17 

 

Комисията смята, че  в предложението си участникът, не обхваща всички хипотези на чл. 20, 

ал. 4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.  

От наличието на проектна чат „Конструктивна“, с включени в нея дейности по изграждане на 

нови конструктивни елементи и съоръжения, следва участникът да предложи гаранционен 

срок  съответстващ на  чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи.  

Предложеният от участника гаранционен срок от 5 години, не покрива минималните 

изисквания за гаранционни срокове, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2, касаещи 

минималните гаранционни срокове за всички видове новоизпълнени строителни конструкции 

на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;  

2. Според проекта по част „Електрическа“ и количествените сметки, се предвижда направа на 

нови кабелни трасета, ревизионни шахти, монтаж на нови стълбове и осветителни тела, 

монтаж на електроапаратура и др. елементи на техническата инфраструктура. В проекта по 

част „Електрическа“, са предложени чертежи и детайли за изпълнение на новите инсталации и 

системи.  

Комисията смята, че  в предложените си участникът, не обхваща всички хипотези на чл. 20, 

ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.  

От наличието на проектна част „Електрическа“, с включени в нея дейности по изграждане на 

нова кабелна мрежа за захранване на парково осветление ( в т.ч. кабелни трасета, ревизионни 

шахти, монтаж на нови стълбове и осветителни тела, монтаж на електроапаратура и др.), 

следва участникът да предложи гаранционен срок  съответстващ на  чл. 20, ал. 4, т. 8 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.  

Предложеният от участника гаранционен срок от 5 години, не покрива минималните 

изисквания за гаранционни срокове, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба 2, касаещи 

минималните гаранционни срокове за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и 

съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 години. 

Заключение: 
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Предложеният от участника гаранционен срок не е относим към всички видове дейности, 

включени в предмета на поръчката.  

Видно от предложението на участника е, че предложения от него гаранционен  срок не 

съответстват на изискванията на Възложителя и нормативната уредба, като не е относим и 

приложим за: 

- предвидените за изпълнение дейности по част „Конструктивна“; 

- предвидените  за изпълнение дейности по част „Електрическа“ – изграждане на ел. мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура. 

Комисията счита, че Предложените срокове от участника НЕ съответстват на изискванията на 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти. 

В документацията към обществената поръчка, както и в Образец №1 “Предложение за 

изпълнение на поръчката“, Възложителят е посочил че: „Ако участник предложи по-кратки 

гаранционни срокове за изпълнените на строителните дейности от предвидените в Наредба 

№ 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, ще бъде отстранен от участие в процедурата.” 

 

На основание на изложеното по-горе и съобразно изискванията на Възложителя към 

обществената поръчка и на основание  чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, и във връзка с  чл. 101, ал. 5 

от ЗОП комисията предлага офертата на участник „АВ Билд“ ЕООД,  гр. София да бъде 

отстранена от участие в процедурата, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

С оглед на гореизложеното Комисията реши ценовите предложения на допуснатите 

участници да бъдат оповестени на публично заседание на 21.02.2020 г. в 09.00 часа в 

Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 

С извършване на горните действия, комисията приключи своята работа и заседанието бе 

закрито. 

При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения. 
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Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  18.02.2020 г. в 

11:00 часа и отразява работата на комисията от заседания проведени на 13.02.2020 г., 

14.02.2020 г., 17.02.2020 г. и 18.02.2020 г. 

 

Комисия: 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…(П)……………..                                 2. …(П)………………………. 

                  (инж. Ив. Каменов)                                       (Ан. Кирилова) 

 

 

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

     (Ан. Георгиева)                                                              (М. Иванова) 

 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 

 


