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ПРОТОКОЛ № 2  
 

за работата на комисия, назначена със Заповед № РД–ЗА-579/09.10.2019г. на Управителя на 

„В и К“ ЕООД гр. Смолян за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски 

надзор на обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) 

към ПСОВ Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“, открита 

с Решение № РД-ЗА-512 от 09.09.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки 

на АОП с уникален номер: 00295-2019-0009  

 

 

 

Днес, 29.11.2019г. в гр. Смолян, комисия в състав: 

 

Председател: инж. Николай Сираков – Ръководител проект „Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян“; квалификация: инж. В и К мрежи и съоръжения  

Членове: 

1.  Павлин Колев  – Юрист по проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; 

квалификация: правоспособен юрист 

2. Донка Щерева – Специалист с контролни функции деловодство и архив по проект 

„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; квалификация: Публична администрация  

3. инж. Саша Крайчева – инж. Водоснабдяване и канализация по проект „Интегриран воден 

проект на агломерация Смолян“; квалификация: Строителен инженер; 

4. Даниела Димитрова – Координатор проект „Интегриран воден проект на агломерация 

Смолян“; квалификация: правоспособен юрист, 

  

се събра в изпълнение на Заповед  № РД–ЗА-579/09.10.2019г. за провеждане на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет: „Инженеринг – 

проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Доизграждане на третичното 

пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян“ съгласно договорните 

условия на ФИДИК – жълта книга“, открита с Решение № РД-ЗА-512 от 09.09.2019 г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00295-2019-

0009. 

На закритото заседание присъстват всички членове на комисията, с което е налице  

необходимия кворум за вземане на валидни решения. 

Съгласно публикувания Протокол № 1, приключен на 21.11.2019г. комисията е 

констатирала липси и/или непълноти в офертите и на двамата участници в процедурата - „ИСА 

2000“  ЕООД и ДЗЗД „Кристална вода Смолян“, предвид което изиска представяне на 

допълнителни документи. 

Въз основа на разпечатка от електронната поща на възложителя се констатира, че 

Протокол № 1 е изпратен по електронен път на участниците в процедурата и същият е получен 
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на 21.11.2019г. Следователно срокът за представяне на допълнителни документи изтича в края 

на работния ден на възложителя на 28.11.2019г. 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участниците са представени в 

законоустановения срок, поради което и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към 

тяхното разглеждане по реда на подаване на офертите. 

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Участник № 1 „ИСА 2000“  ЕООД  с оферта вх. № ОП-246/08.10.2019г. 

 

 С допълнителни документи вх. № ОП 235/03.10.2019г. участникът е представил нов 

електронен ЕЕДОП. 

 

 а) В новия ЕЕДОП на участника е допълнена информацията в съответното поле на 

раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ като са 

декларирани данни  и за втората застрахователна полица № 13180193000000058 на ЗАД 

„Алианц България“ с общ лимит на отговорност 300 000 лева, срок на валидност от 

09.07.2019г. до 08.07.2020г. и с обхват: проектиране, 1-ва категория. Въз основа на 

допълнително представената информация  се установява съответствие с поставеното 

изискване по т. 2 на раздел III.1.2. от обявлението на поръчката и т. 3.2.2. на раздел 3 от 

документацията на поръчката. 

 б) В новия ЕЕДОП на участника в съответното поле на раздел В: „Технически и 

професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“, е променена информацията за 

инж. Илиан Чоков, предложен  за позицията Специалист „Зравословни и безопасни условия 

на труд“ /ЗБУТ/, като е декларирано  наличие на Удостоверение № 648/24.04.2019г. за 

длъжностно лице по безопасност и здраве със срок на валидност до 24.04.2020г., издадено от 

„Одико – 69“ ООД. Въз основа на допълнително представената информация  се установява 

съответствие с изискванията към позицията, посочени в т. 2 на раздел III.1.3. от обявлението 

на поръчката и т. 3.3.2. , б. Б, подт.3 на раздел 3 от документацията на поръчката. 

 

 Комисията, въз основа на допълнителните документи заедно с първоначално 

представени такива, установи, че по отношение на участника „ИСА 2000“ ЕООД, не е налице 

липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от 

същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ИСА 

2000“ ЕООД с оферта вх. № ОП-246/08.10.2019г. с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.  

 

 

2. Участник № 2 ДЗЗД „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ с оферта вх. № ОП-

248/08.10.2019г. и с членове в обединението: „Обонато Билд“ ЕООД и „ПУРЕКО 

Кьорнезетведелми еш Газдашаги Солгалтато Корлатолт Фелельошегю Таршашаг“ ООД 

(ПУРЕКО)   
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 С допълнителни документи вх. № ОП 235/03.10.2019г. участникът е представил 

придружително писмо, нови електронни ЕЕДОП за обединението и за страната в 

обединението „Обонато Билд“ ЕООД, копие на застрахователна полица, декларация от 

управителя на „ПУРЕКО“ ООД, . 

 а) В новия еЕЕДОП на „Обонато Билд“ ЕООД е допълнена информацията в раздел Б: 

„Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ като са декларирани 

данни  и за втората застрахователна полица № 212219210000058 на ДЗИ – Общо застраховане 

ЕАД с общ лимит на отговорност 300 000 лева, срок на валидност до 09.09.2020г. и с обхват: 

отговорност в проектирането. Приложено е и копие на застраховката. Въз основа на 

допълнително представената информация се установява съответствие с поставеното изискване 

по т. 2 на раздел III.1.2. от обявлението на поръчката и т. 3.2.2. на раздел 3 от документацията 

на поръчката. 

б) Във връзка с констатираното за инж. Ненка Георгиева Керанова, предложена за 

позицията проектант по част „Електрическа, КИПиА“ са представени: декларация за 

идентичност на имената, с която инж. Ненка Георгиева  потвърждава, че фамилните имена 

Керанова (по диплома) и Цветанова (по лична карта и удостоверение за ППП) са нейни имена; 

копие от диплома за висше образование и удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност. В новия еЕЕДОП на „Обонато Билд“ ЕООД в съответното поле на раздел В, 

част IV е отразена фамилията на лицето по документ за самоличност.  От така представените 

документи се установява, че по отношение на инж. Ненка Георгиева Цветанова е налице 

съответствие с изискванията към позицията съгласно т. 2, б. А, подт. 2 на раздел III.1.3. от 

обявлението на поръчката и т. 3.3.2., б. А, подт. 2 на раздел 3 от документацията на поръчката.  

Допълнената и коригирана информация е отразена и в ЕЕДОП на обединението. 

 в) Представена е декларация от Балинт Хорват – управител на „ПУРЕКО“ ООД, с която 

се декларира, че задължени лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП за дружеството са Балинт 

Хорват и Карой Ковач. Въз основа на представената декларация се констатира, че   всички 

задължени лица на „ПУРЕКО“ ООД, Унгария са декларирали обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП с представения с офертата еЕЕДОП.  

  

 Комисията, въз основа на допълнителните документи заедно с първоначално 

представени такива, установи, че по отношение на участника ДЗЗД „Кристална вода Смолян“ 

ЕООД, не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и 

документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД 

„Кристална вода Смолян“ с оферта вх. № ОП-248/08.10.2019г. с критериите за подбор, 

обявени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на 

поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
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Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е разработил 

техническото си предложение съгласно техническата спецификация и изискванията на 

възложителя или се установи несъответствие между техническото предложение и  

документацията за обществена поръчка, в т.ч. Техническата спецификация и/или Техническата 

документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата. Отстраняват се 

и участници, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции или несъответствие със строителната програма. 

Техническите предложения, които отговарят на предварително обявените условия към 

съдържанието, се оценяват съгласно утвърдената Методика за оценка. 

 

Разглеждане на техническите предложения на участниците за съответствие с 

изискванията на възложителя и техническата спецификация: 

 

1. Участник № 1 „ИСА 2000“  ЕООД  с оферта вх. № ОП-246/08.10.2019г. 

 

А. Кратко описание на техническото предложение: 

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

Време за завършване: 697 кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-

монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за 

приемане от Инженера). 

Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 365 кал. дни (считано 

от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение 

от Инженера).  

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката съгласно 

приложените образци, неразделна част от документацията, като е обособил различни раздели 

(точки), които съдържат съответната информация по отношение на изпълнението на 

поръчката. 

 

1. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Организационна схема на изпълнение 

на поръчката“ е представено следното: 

Представен е обхват на поръчката и описание на технологичната схема на ПСОВ. 

Направено е описание на Етап начални дейности и общи отговорности на екипа за 

изпълнение на поръчката. 

Описан е екип за изпълнение на проектирането, като са упоменати поименно всички 

членове на проектантския екип, тяхната специалност, завършено учебно заведение, номер на 

диплома и реквизити на удостоверение за проектантска правоспособност. Разгледана е 

планираната техническа обезпеченост и начините на контрол и гарантиране на резултатите от 

изпълнението на предмета на обществената поръчка. Направено е описание на длъжностите 

заемани от проектантите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности и 

изисквания към лицата планирани за реализация на проектантската задача и изисквания, 

свързани с внедрената интегрирана система за управление на дружеството. В офертата е 

планиран следния екип за осъществяване на услугата по изготвяне на работен проект: 

проектант по част „Технологична“, проектант по част „Електрическа, КИПиА“, проектант по 

част „ПБЗ“. 
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В офертата са разписани отговорности на дружеството, свързани с реализация на 

работите по осъществяване на проектантските задачи от предмета на договора за инженеринг. 

Разгледани са планираните отношения и взаимовръзки с Възложителя, като е разписан 

механизъм за сътрудничество между Изпълнител, Възложител и заинтересовани страни. 

Представена е техническа обезпеченост на екипа – офис оборудване, технически средства, 

контрол от специалистите на обекта. 

Участникът е представил поименно техническия екип за изпълнение на СМР с 

дефиниран състав, квалификация и посочване на професионален опит, за следния експертен 

персонал: Технически ръководител, Специалист „Контрол на качеството“ и Специалист 

„Здравословни и безопасни условя на труд“. Предложена е структура и организация на 

човешките ресурси, отговорности и пълномощия на инженерно-техническия екип, като за 

гореизброените лица са разгледани длъжностите, подчиненост, комуникация, вземане на 

решения, отговорности и изисквания към лицата планирани за реализация на строителството 

и изисквания, свързани с внедрената интегрирана система за управление на дружеството. В 

офертата е разработена органиграма на комуникациите за строителния състав на участника. 

Направено е разпределение на задачите и отговорностите и е изяснена комуникацията между 

участниците в строителния процес. Разгледани са методи за отчетност и контрол, управление 

на процесите и осъществяване на вътрешен контрол, като са приложени графики и са описани 

начини за управление на човешките ресурси, управление на комуникационните процеси и 

обща организация. В техническото предложение е разгледана организация за съставяне на 

необходимите документи за изпълнение предмета на поръчката, като е обърнато внимание на 

срещи за отчитане на напредъка и документи по измерването на извършените видове работи. 

 

2. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Предложение за проектиране и 

строителство“ е представено следното: 

В техническата оферта са разгледани изисквания към проектирането, съгласуване на 

проекта и осъществяването на авторски надзор по време на строителството. Изброени са 

проектните части към работния проект, както и тяхното съдържание. При съгласуването на 

обекта е представена таблица със съгласувателните инстанции и техните адреси за 

кореспонденция. Разписани са изисквания към изпълнението на авторския надзор по време на 

строителството. 

Обособени са и са описани следните строителни етапи: въвеждане и поддържане на 

интегрирана система за управление, подготвителни дейности и мобилизация, същински 

строително-монтажни работи, предаване на Възложителя и гаранционно обслужване. В етапа 

на въвеждане на ИСУ система е обърнато внимание на въвеждане и поддържане на системата, 

контрол на качеството (в т.ч. осъществяване на вътрешен контрол и механизми за осигуряване 

на качеството, управление на несъответствия  и коригиращи действия), мерки за опазване на 

околната среда, мерки за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна защита, 

безопасност на работа на строителната площадка и правила на строителната площадка.  

В етапа на подготвителни дейности и мобилизация е включено описание на организация 

на основна и временна база за нуждите на строителството, мерки за своевременна доставка на 

необходимата механизация на обекта, безопасност на движението и обществена безопасност, 

доставка на материали и строителни продукти, план за използване на материалите. 

При строително – монтажните работи, участникът е включил: описание на генерален 

подход и методология за изпълнение на СМР, като са разгледани изисквания към технологията 

и е представена последователност на предвидените дейности в инженеринга. Описано е 
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изпълнението на временни работи, земни работи, кофражни работи, бетонови работи, 

армировка, тръбопроводи, част електро и КИПиА, част „Техническо осигуряване“.  

Описан е плана за управление на строителните отпадъци, който възнамерява Участника 

да прилага (Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, 

оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и 

излишни земни маси; методи и начини за предварително информиране на обществеността за 

районите на работа; опазване и възстановяване на зелени терени; почистване на строителната 

площадка; подходящо сигнализиране; обезопасяване и сигнализация на изкопи).  

Участникът е представил програма за управление на риска. Описана е системата за 

управление на риска, процесите по управление на риска, методи за качествен анализ на риска, 

определяне на рисковете и категоризирането им. Определяне на всеки един риск аспекта на 

проявление, област на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане/ 

предотвратяване и преодоляване настъпването на риска. 

 

3. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Строителна програма и времеви 

график за изпълнението“ е представено следното: 

Приложен е график с наименование на дейност, продължителност, относително начало 

и относителен край, необходими ресурси (работници и механизация), отговорни експерти, 

взаимовръзка. В графика са отразени следните дейности: Въвеждане и поддържане на ИСУ 

система; дейности, свързани с проектирането, дейности по изпълнение на СМР и дейности, 

произтичащи от договорните условия. По отношение на изпълнението на СМР са посочени: 

подготвителни дейности и мобилизация; доставка на материали и оборудване; строително-

монтажни работи и почистване. 

 

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на 

Възложителя  

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 „ИСА 2000“ 

ЕООД и след анализ на съдържанието му, Комисията констатира, че то не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

Мотивите на комисията за това са следните: 

Техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като 

представения линеен график за изпълнение не отразява минимално изискуемата информация, 

необходима за календарно планиране на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя приложението към офертата му „да 

показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки 

етап от Договора и Обекта и включените в него работи.  

Изпълнението на строително-монтажните работи е посочено в една единствена позиция, 

на ред 15 от графика: „Строително-монтажни работи“, с продължителност 450 дни.  

В идейния проект, и в двете разработени идейни части – Технологична и Електро са 

приложени количествени сметки за очакваните видове работи. От тези количествени сметки 

ясно се вижда, че в обхвата на поръчката е включено доставка и монтаж на различно по вид 

оборудване, изпълнение на външни и вътрешни тръбопроводи, доставка и монтаж на 

захранващи кабели и пусково-наладъчни работи. 
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От графика на практика не могат да бъдат отчетени технологичната последователност на 

посочените съставляващи дейности, касаещи изпълнението на предвидените работи, защото 

изграждането на така дефинираната позиция „Строително-монтажни работи“ включва в себе 

си изпълнението на различни по характер видове строително- монтажни работи - доставка и 

монтаж на различно по вид оборудване, изпълнение на външни и вътрешни тръбопроводи, 

доставка и монтаж на захранващи кабели и пусково-наладъчни работи, които технологично не 

е възможно да се изпълняват по едно и също време и за отделните видове СМР следва да са 

предвидени отделни срокове и различна ресурсна обезпеченост съобразно спецификата им. Не 

може да се установи кои строително-монтажни работи участникът предвижда да изпълни 

успоредно и кои с времеви отстъп, дали е предвидил правилната технологична 

последователност при изпълнение на всички отделни видове работи; както и за кои точно от 

изброените дейности предвижда да използва посочената в графика механизация – багер, 

бетоновоз, автокран, валяк, бетонпомпа, автогрейдер и самосвал. 

В този смисъл не може да се обоснове извод, че участникът е направил ефективно 

планиране на съвкупностите от дейности, тъй като не могат да се отчетат времената на 

изпълнение и зависимостите между предвидените за изпълнение строително-монтажни 

работи. Така представен, графикът дава визия за продължителността на етапа строителство, 

но от него не може да се придобие представа за технологичната последователност, касаеща 

същинското изпълнение. 

Възложителят е поставил недвусмислено условие, че техническите оферти, в частност 

графиците към тях, трябва да бъдат изцяло съобразени с техническите спецификации и 

Техническата документация и проекта на договор и отделните елементи на офертата, именно 

поради факта, че същите стават неразделна част от договорните отношения при изпълнение 

на обществената поръчка. В настоящия случай, липсата на ясно посочена последователност на 

изпълнение на строително-монтажните работи безспорно налага извода, че графикът не 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя по отношение на 

изискуемото съдържание и последователност на Времевия график, поради което съгласно 

дадените от възложителя указания за разглеждане на офертите, техническото предложение 

подлежи на отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след 

извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия: 

 

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, от извършената 

проверка по-горе, единодушно прие, че Участник № 1 „ИСА 2000“ ЕООД не е спазил 

изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в 

Раздел 10 „Критерий за възлагане“ на документацията за обществена поръчка, защото 

графикът за изпълнение на обществената поръчка не отговаря на изискуемото съдържание 

изискано от Възложителя и техническата спецификация, тъй като в него не е посочено 

конкретно разпределение във времето на предвидените строително-монтажни работи.  

Установените липси водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия 

на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за 

отстраняване Участник № 1 „ИСА 2000“ ЕООД. 
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2. Участник № 2 ДЗЗД „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ с оферта вх. № ОП-

248/08.10.2019г. и с членове в обединението: „Обонато Билд“ ЕООД и „ПУРЕКО 

Кьорнезетведелми еш Газдашаги Солгалтато Корлатолт Фелельошегю Таршашаг“ ООД 

(ПУРЕКО)   

 

 

А. Кратко описание на техническото предложение: 

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

Време за завършване: 720 кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-

монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за 

приемане от Инженера). 

Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 365 кал. дни (считано 

от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение 

от Инженера).  

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката съгласно 

приложените образци, неразделна част от документацията, като е обособил различни раздели 

(точки), които съдържат съответната информация по отношение на изпълнението на 

поръчката. 

 

1. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Организационна схема на изпълнение 

на поръчката“ е представено следното: 

Разписан е предмета на обществената поръчка и планираната организация на управление 

на процеса на проектиране и строителство. Разработена е схема онагледяваща процеса на 

управление на процесите. Разгледани са участниците в инвестиционно-строителния процес: 

Възложител, Инженер, Изпълнител и Проектант. Представено е взаимодействие, координация 

и сътрудничество между участниците в процеса на проектиране и строителство. Изяснен е 

начина на комуникация между заинтересованите страни. Разработени са схеми на 

взаимодействието с различните заинтересовани страни и организационна схема на 

изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните работи. Участникът е представил 

отговорностите и правомощията в екипа на изпълнителя. При проектантския екип са 

разгледани подготовка на проектния процес и организация и структура на проектантския 

колектив. Изяснени са отговорностите на следните експерти: водещ проектант /проектант по 

част Технологична/, проектант по част „Електрическа“, експерт по част ПБЗ и ЗБУТ, 

проектант по част ПБ и екип по сметна документация. 

В техническото предложение са разгледани отговорности и правомощия в ръководния 

екип по време на строителството, като е обърнато внимание на организация на трудовите 

ресурси, организация на управление на изпълнението и мотиви за включване на предложените 

допълнителни специалисти. Направено е разпределение на задачите, правомощията и 

отговорностите на ключовите експерти за: технически ръководител, инженер по част 

Технологична, специалист „Здравословни и безопасни условия на труд, специалист по 

„Контрол на качеството“, експерт „Еколог“ и строителни екипи. За всяка от длъжностите са 

изяснени организационните връзки по време на изпълнението на обществената поръчка. 

Разработени са таблици отразяващи планираното разпределение във времето на работните 

звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на предвидените дейности 

в етапа на проектирането и в етапа на строителството. Таблицата съдържа следната 
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информация: дейност/етап, отговорен експерт, експерт за съгласуване на работата, ресурси, 

продължителност, условно начало, условен край и взаимообвързаност на работите.  

Направено е описание на организацията за съставяне на необходимите документи за 

изпълнение предмета на поръчката, подлежащи на изготвяне от страна на изпълнителя. 

Представена е планираната организация на съставяне на необходимите документи при 

проектиране. Направено е определяне на минималното съдържание и вид на необходимите 

документи, включително основание и отговорни лица за тяхното съставяне, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременното им изготвяне. Представени са програма за 

изпълнение на проекта, съдържание на проекта, одобрение на съставения проект, 

съгласувателните становища, доклад за оценка на съответствието и разрешение за строеж. При 

всяка от дейностите са посочени съдържание, основание, отговорен служител за изпълнение, 

отговорен служител за удостоверяване и мерки за навременно изпълнение. 

В офертата е разгледана организация на съставяне на необходимите документи при 

строителството. Определени са минималното съдържание и вид на необходимите документи, 

включително основание и отговорни лица за тяхното съставяне, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременното им изготвяне. Представени са документи 

съгласно действащото българско законодателство, съгласно договорните условия на ФИДИК 

и специфичните условия на договора. За документите е изяснено тяхното съдържание, 

основанието за направата им, отговорен служител за изпълнението, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременно изпълнение. 

В табличен вид е представена организацията на доставката на материалите, необходими 

за изпълнението на строежа. Разписани са мерки по отношение на изпълнението, контролни 

дейности за мерките, конкретни експерти и служители ангажирани с реализацията на 

предлаганите мерки и описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка. 

Посочените мерки са групирани както следва: мерки за осигуряване на своевременна доставка 

на необходимите материали и мерки за извършване на входящия контрол на качеството. 

Направена е организация за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качеството 

по време на изпълнение на строителството: общи положения, ангажименти по осигуряване 

управление на качеството, описание на методика за осигуряване на контрола на качеството, 

методи на контрол и мерки и ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на 

извършваните СМР на обекта. 

В офертата са разгледани мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при 

изпълнение на договора, обхват, предмет и описание на предлаганите мерки, очаквани 

резултати и отговорни лица, ангажирани за контрола на мерките. Разгледаните мерки са 

обособени за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на проектирането и за 

контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.  

 

2. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Предложение за проектиране и 

строителство“ е представено следното: 

Разгледан е генерален подход и метод за изпълнение на работите предмет на поръчката 

– на фази проектиране, авторски надзор и дейност строителство. 

При работата за осъществяване на проектирането са обособени и описани следните 

етапи: полево проучвателни работи и измервания, изготвяне на работен инвестиционен проект 

и одобрение от инженера, съгласуване на инвестиционния проект и евентуално отстраняване 

на констатирани забележки, изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта от 

страна на инженера и издаване на разрешение за строеж от Община Смолян. В офертата 
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строителството е фазирано на подготовка и организация на строителния процес, изпълнение 

на строително-монтажни работи и изпитвания, възстановяване първоначалния вид на 

строителните площадки, завършване и предаване на строителни книжа и екзекутивна 

документация до издаване на Сертификат за Приемане на обекта от Инженера. В изясняване 

на строителството е разгледана методология за изпълнение на поръчката. Направено е 

описание на технологията на дейностите във фаза проектиране, като са разписани 

подготвителни дейности, полеви проучвания и измервания, изработване на работен 

инвестиционен проект, съгласуване на работния проект и получаване на всички необходими 

становища и разрешения съгласно българското законодателство. Изяснена е дейността 

авторски надзор, като е обърнато внимание на участие в съставянето на актове и протоколи по 

време на строителството, участие в държавни приемателни комисии и участие в регулярни 

срещи и даване на разяснения при проектни решения/ 

Представено е описание на технологията на основни дейности във фаза строителство: 

монтаж на оборудване, монтаж на тръби, провеждане на проби при завършване и период за 

съобщаване на дефекти. В табличен вид е изложено описание на необходимите материали, 

механизация и оборудване необходими за изпълнение на предмета на поръчката. 

 

3. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Строителна програма и времеви 

график за изпълнението“ е представено следното: 

В текстовата част на офертата са представени таблици отразяващи технологичната 

последователност, продължителност и разпределение на необходимите ресурси /труд и 

механизация/ за изпълнение и условия за започване и завършване на строително-монтажните 

работи на поръчката и срокове за изпълнение на работите за отделните етапи на договора. За 

етапа на проектиране таблицата включва следната информация: дейност/етап, отговорен 

експерт, лице съгласуващо дейността, ресурси, продължителност, условно начало, условен 

край и взаимообвързаност. 

Приложен е график за реализация на проектирането, в която са отразени етапите, 

дейностите, отговорните експерти, лицата за съгласуване, ресурси, продължителност, условно 

начало, условен край, взаимообвързаност и критичен път на изпълнението. 

Приложен е график за строителството, който показва етапи, дейности, ед. Мярка, 

количество, продължителност, условно начало, условен край, взаимоовързаност, звена, 

работници, механизация и оборудване и критичен път на изпълнението. 

 

4. В раздела от техническата оферта, озаглавен „Мерки за опазване на околната среда 

и контрол на социалното напрежение“ е представено следното: 

Разгледана е мярка съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото 

законодателство по отношение на околната среда и човешкото здраве: посочени са мярка, 

конкретни действия по изпълнение на мярката, конкретен служител, ангажиран с изпълнение 

на дейността експерт от ръководния състав, контролиращ изпълнението на мярката и начин на 

взаимодействие на експерта от ръководния състав със служителя, ангажиран с дейностите по 

мярката. 

Описана е мярката подходящо събиране, обезвреждане, транспортиране, 

оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и 

излишни земни маси: посочени са мярка, конкретни действия по изпълнение на мярката, 

конкретен служител, ангажиран с изпълнение на дейността експерт от ръководния състав, 
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контролиращ изпълнението на мярката и начин на взаимодействие на експерта от ръководния 

състав със служителя, ангажиран с дейностите по мярката. 

Разгледана е мярка опазване и възстановяване на нарушени зелени терени: посочени са 

мярка, конкретни действия по изпълнение на мярката, конкретен служител, ангажиран с 

изпълнение на дейността експерт от ръководния състав, контролиращ изпълнението на мярка 

и начин на взаимодействие на експерта от ръководния състав със служителя, ангажиран с 

дейностите по мярката. 

Описана е мярката почистване на строителната площадка и оросяване срещу 

запрашаване: посочени са мярка, конкретни действия по изпълнение на мярката, конкретен 

служител, ангажиран с изпълнение на дейността експерт от ръководния състав, контролиращ 

изпълнението на мярката и начин на взаимодействие на експерта от ръководния състав със 

служителя, ангажиран с дейностите по мярката. 

Разгледана е мярка осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при 

затваряне на улици: посочени са мярка, конкретни действия по изпълнение на мярката, 

конкретен служител, ангажиран с изпълнение на дейността експерт от ръководния състав, 

контролиращ изпълнението на мярката и начин на взаимодействие на експерта от ръководния 

състав със служителя, ангажиран с дейностите по мярката. 

Описана е мярката подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. 

осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено 

намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради: посочени са мярка, 

конкретни действия по изпълнение на мярката, конкретен служител, ангажиран с изпълнение 

на дейността експерт от ръководния състав, контролиращ изпълнението на мярката и начин на 

взаимодействие на експерта от ръководния състав със служителя, ангажиран с дейностите по 

мярката. 

Разгледана е мярка предоставяне на навременна, пълна и точна информация по 

отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването: посочени са мярка, 

конкретни действия по изпълнение на мярката, конкретен служител, ангажиран с изпълнение 

на дейността експерт от ръководния състав, контролиращ изпълнението на мярката и начин на 

взаимодействие на експерта от ръководния състав със служителя, ангажиран с дейностите по 

мярката. 

 

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на 

Възложителя: 

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ и след анализ на съдържанието му, Комисията 

констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го 

допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка. В офертата на участника не 

са установени противоречия и несъответствия. Предложението в своята цялост 

гарантира навременното, пълно и качествено изпълнение на поръката. 

Мотивите на комисията за това са следните: 

1. По отношение на раздел „Организационна схема на изпълнение на поръчката“: 

Разделът отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като е представена 

организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, посочени са 

длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението, 
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ръководителят на екипа (технически ръководител), както и другия ключов персонал, участващ 

в изпълнението на дейностите, като се посочат техните имена и заемани длъжности. Горните 

обстоятелства се потвърждават от съдържанието на офертата, в която е разписан предмета на 

обществената поръчка и планираната организация на управление на процеса на проектиране и 

строителство. Разработена е схема, онагледяваща процеса на управление на процесите. 

Разгледани са участниците в инвестиционно-строителния процес: Възложител, Инженер, 

Изпълнител и Проектант. Представено е взаимодействие, координация и сътрудничество 

между участниците в процеса на проектиране и строителство. Изяснен е начина на 

комуникация между заинтересованите страни. Разработени са схеми на взаимодействието с 

различните заинтересовани страни и организационна схема на изпълнителя за изпълнение на 

строително-монтажните работи. Участникът е представил отговорностите и правомощията в 

екипа на изпълнителя. При проектантския екип са разгледани подготовка на проектния процес 

и организация и структура на проектантския колектив. Изяснени са отговорностите на 

следните експерти: водещ проектант /проектант по част Технологична/, проектант по част 

„Електрическа“, експерт по част ПБЗ и ЗБУТ, проектант по част ПБ и екип по сметна 

документация. 

В техническото предложение са разгледани отговорности и правомощия в ръководния 

екип по време на строителството, като е обърнато внимание на организация на трудовите 

ресурси, организация на управление на изпълнението и мотиви за включване на предложените 

допълнителни специалисти. Направено е разпределение на задачите, правомощията и 

отговорностите на ключовите експерти за: технически ръководител, инженер по част 

Технологична, специалист „Здравословни и безопасни условия на труд, специалист по 

„Контрол на качеството“, експерт „Еколог“ и строителни екипи. За всяка от длъжностите са 

изяснени организационните връзки по време на изпълнението на обществената поръчка. 

Разработени са таблици отразяващи планираното разпределение във времето на работните 

звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на предвидените дейности 

в етапа на проектирането и в етапа на строителството. Таблицата съдържа следната 

информация: дейност/етап, отговорен експерт, експерт за съгласуване на работата, ресурси, 

продължителност, условно начало, условен край и взаимообвързаност на работите.  

Направено е описание на организацията за съставяне на необходимите документи за 

изпълнение предмета на поръчката, подлежащи на изготвяне от страна на изпълнителя. 

Представена е планираната организация на съставяне на необходимите документи при 

проектиране. Направено е определяне на минималното съдържание и вид на необходимите 

документи, включително основание и отговорни лица за тяхното съставяне, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременното им изготвяне. Представени са програма за 

изпълнение на проекта, съдържание на проекта, одобрение на съставения проект, 

съгласувателните становища, доклад за оценка на съответствието и разрешение за строеж. При 

всяка от дейностите са посочени съдържание, основание, отговорен служител за изпълнение, 

отговорен служител за удостоверяване и мерки за навременно изпълнение. 

В офертата е разгледана организация на съставяне на необходимите документи при 

строителството. Определени са минималното съдържание и вид на необходимите документи, 

включително основание и отговорни лица за тяхното съставяне, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременното им изготвяне. Представени са документи 

съгласно действащото българско законодателство, съгласно договорните условия на ФИДИК 

и специфичните условия на договора. За документите е изяснено тяхното съдържание, 

основанието за направата им, отговорен служител за изпълнението, отговорни лица за 

удостоверяването им и мерки за навременно изпълнение. 
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В табличен вид е представена организацията на доставката на материалите, необходими 

за изпълнението на строежа. Разписани са мерки по отношение на изпълнението, контролни 

дейности за мерките, конкретни експерти и служители ангажирани с реализацията на 

предлаганите мерки и описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка. 

Посочените мерки са групирани както следва: мерки за осигуряване на своевременна доставка 

на необходимите материали и мерки за извършване на входящия контрол на качеството. 

Направена е организация за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качеството 

по време на изпълнение на строителството: общи положения, ангажименти по осигуряване 

управление на качеството, описание на методика за осигуряване на контрола на качеството, 

методи на контрол и мерки и ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на 

извършваните СМР на обекта. 

В офертата са разгледани мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при 

изпълнение на договора, обхват, предмет и описание на предлаганите мерки, очаквани 

резултати и отговорни лица, ангажирани за контрола на мерките. Разгледаните мерки са 

обособени за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на проектирането и за 

контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.  

 

2. По отношение на раздел „Предложение за проектиране и строителство“: 

Разделът отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като представеното строително 

предложение съдържа описание на генералния подход и методологията за изпълнение на 

работите, както и описание на работните методи, основните строителни и монтажни работи. 

Участникът е представил описание на необходимите материали, механизация и оборудване в 

съответствие с Документацията. Горните обстоятелства се потвърждават от съдържанието на 

офертата, в която е разгледан генерален подход и метод за изпълнение на работите предмет на 

поръчката – на фази проектиране, авторски надзор и дейност строителство. При работата за 

осъществяване на проектирането са обособени и описани следните етапи: полево 

проучвателни работи и измервания, изготвяне на работен инвестиционен проект и одобрение 

от инженера, съгласуване на инвестиционния проект и евентуално отстраняване на 

констатирани забележки, изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта от 

страна на инженера и издаване на разрешение за строеж от Община Смолян. В офертата 

строителството е фазирано на подготовка и организация на строителния процес, изпълнение 

на строително-монтажни работи и изпитвания, възстановяване първоначалния вид на 

строителните площадки, завършване и предаване на строителни книжа и екзекутивна 

документация до издаване на Сертификат за Приемане на обекта от Инженера. В изясняване 

на строителството е разгледана методология за изпълнение на поръчката. Направено е 

описание на технологията на дейностите във фаза проектиране, като са разписани 

подготвителни дейности, полеви проучвания и измервания, изработване на работен 

инвестиционен проект, съгласуване на работния проект и получаване на всички необходими 

становища и разрешения съгласно българското законодателство. Изяснена е дейността 

авторски надзор, като е обърнато внимание на участие в съставянето на актове и протоколи по 

време на строителството, участие в държавни приемателни комисии и участие в регулярни 

срещи и даване на разяснения при проектни решения/ 

Представено е описание на технологията на основни дейности във фаза строителство: 

монтаж на оборудване, монтаж на тръби, провеждане на проби при завършване и период за 

съобщаване на дефекти. В табличен вид е изложено описание на необходимите материали, 

механизация и оборудване необходими за изпълнение на предмета на поръчката. 
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3. По отношение на елемент „Времеви график за изпълнението“, част от изискуемото 

съдържание на Техническото предложение, съгласно документацията за обществената поръка 

се установи, че разработката отговаря на изискванията на Възложителя, защото като 

приложение към настоящото предложение е представен линеен график, с посочени 

технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности – отразени в табличната 

и графичната част. Графикът представя работната програма за изпълнението на всички 

дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Той прецизира 

отделните дейности и е съобразен с технологичната последователност на предвидените 

нестроителни и строителни работи – в него правилно са отразени отделните дейностите по 

проектиране и строително- монтажните работи, необходими за реализацията на 

строителството и съпътстващите ги нестроителни и организационни процеси, тъй като в него 

е видно планираното време за всички дейности, етапи и работи от предмета на обществената 

поръчка. 

Календарният план показва последователността, продължителността и разпределението 

във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число 

нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на 

материали и оборудване, строително-монтажни работи по отделните проектни части, 

необходимите ресурси (труд, механизация/оборудване) за изпълнение на работите, изпитания, 

пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. 

Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и 

приоритизиране на съвкупността от дейности, отчитайки времената им за изпълнение и 

зависимостите между тях, което е видно от графичната част на приложението. Календарният 

план към офертата, включва всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между 

тях, което се констатира от списъка с операциите и времевото позициониране на същите. 

Графикът отразява критичен път на изпълнението, който представлява непрекъсната 

последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта, същият 

обосновава и прецизира планираните в него срокове за изпълнение на обществената поръчка. 

Графикът показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както 

и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата 

документация и предложените ресурси. 

След извършена проверка на всички приложения към офертата, Комисията констатира, 

че графикът и всичките му приложения са в пълно съответствие с декларираната организация 

на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 

 

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след 

извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия: 

 

Комисията, като взе предвид констатираните в б. Б обстоятелства и аргументи относно 

извършената проверка за съответствие с предварително обявените условия, единодушно прие, 

че Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ е спазил изискванията на 

Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, както и изискванията 

произтичащи от техническата спецификация, идейните проекти и всички относими 

документи. Поради което, Комисията допуска Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане 

на обществената поръчка. 
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 III. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРДЕНАТА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ОЦЕНКА 

 

 Съгласно утвърдената Методика за определяне на оценка критерият за възлагане е 

„оптимално съотношение качество/цена” по смисъла на чл.70, ал.2, т. 3 от ЗОП. Критерият 

се оценява въз основа на следните показатели: „Концепция за изпълнение“ (КИ) с 

максимален брой точки 65 и „Ценови показател“ (ЦП) – с максимален брой точки 35. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

КО = КИ+ЦП 

На този етап от процедурата комисията в съответствие с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП следва 

да извърши оценка на допуснатите оферти по показателя „Концепция за изпълнение“ (КИ), 

който обхваща параметрите от техническото предложение. Всяка оферта, която отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, подлежи на експертна оценка за степента ѝ на 

съответствие с критериите, посочени в документацията към обществената поръчка. Оценката 

по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен в 

Методиката за определяне на оценка (раздел 10 от документацията за обществена поръчка). 

 

 Оценка на техническото предложение на допуснатия участник в съответствие с 

утвърдената методика за определяне на оценка: 

 

УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ с оферта вх. № 

ОП-248/08.10.2019г. и членове в обединението „Обонато Билд“ЕООД и „ПУРЕКО 

Кьорнезетведелм еш Гездашаги Саолгалтото Корлатолт Фелельошегю Таршешег“ООД 

(ПУРЕКО) 

 

След като извърши задълбочена и обстойна проверка за съответствието на Техническото 

предложение на Участник №2 ОБЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ с 

предварително обявените условия на Възложителя и след направената констатация, че същото 

съответства на всички изисквания за допустимост на офертата, дадени от Възложителя, 

Комисията единодушно взе решение, да присъди на участника оценка от 20 точки съгласно 

Методиката за оценка по показател „Концепция на изпълнение“ (КИ), тъй като, офертата 

отговаря на изискванията към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката и 

е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя /техническата спецификация/. 

 

Обстоятелства, обосноваващи по-

високо качество на изпълнение 

съгласно Методиката за оценка по 

показателя: 

Мотиви на Комисията по отношение на 

обстоятелствата обосноваващи или не 

обосноваващи по-високо качество на изпълнение: 

Обстоятелство №1 съгласно 

методиката за оценка: Предложената 

концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение 

По отношение на предложената концепция за 

изпълнение може да се изведе обоснован извод, че 

същата съдържа Обстоятелство №1, обосноваващо 

по-високо качество на изпълнение, тъй като 

техническото предложение съдържа описание на 
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Обстоятелства, обосноваващи по-

високо качество на изпълнение 

съгласно Методиката за оценка по 

показателя: 

Мотиви на Комисията по отношение на 

обстоятелствата обосноваващи или не 

обосноваващи по-високо качество на изпълнение: 

на дейностите от предмета на 

поръчката и изразяващи се в: 

разпределение във времето на 

работните звена, както и 

индивидуалните експерти и работници 

за изпълнение на предвидените 

дейности, като са дефинирани състава 

и квалификацията им и са посочени 

конкретните задължения, които 

същите ще изпълняват съобразно 

планираните за изпълнение от тях 

дейности. 

отговорности и правомощия на членовете от екипа на 

изпълнителя, което ще позволи обезпечаването на 

своевременното и качествено изпълнение на 

дейностите от предмета на обществената поръчка. 

Предложена е организация на трудовите ресурси, чрез 

която се гарантира качество и ритъм на работата, 

защото предвидената организация е тясно свързана и 

съобразена с характера на поръчката и отразява 

спецификите на договора, касаещи правата и 

задълженията на участниците в процеса. Направено е 

разпределение на задачите, правомощията и 

отговорностите на ключови и неключови експерти 

(основни и допълнително предложени), като са 

изяснени и организационните връзки за следните 

длъжности: Проектанти по части Технологична, 

Електрическа, ПБ и ПБЗ, както и Технически 

ръководител, Специалист КК, Специалист ЗБУТ, 

Инженер Част „Технологична“, Експерт Еколог, 

Експерт ПТО. Направеното разпределение на задачите 

на отделните експерти е адекватно и обосновано. 

Обособените звена – Монтажници, Водопроводчици 

(Вътрешно ВиК, Електро монтажници и Общи 

работници) обхващат всички процеси, необходими за 

цялостното изпълнение на строително-монтажните 

работи, като същите са обезпечени с техническо 

оборудване, което е съобразено с конкретните видове 

СМР и с техническите документи към обществената 

поръчка. Приложена е таблица, показваща 

разпределението във времето на работните звена, 

както и на индивидуалните експерти и работници за 

изпълнението на предвидените дейности. В таблицата 

са обхванати дейностите от предмета на обществената 

поръчка, като разпределението е съобразено с 

характера и конкретиката на всяка една от задачите и 

строителните работи. Така направеното разпределение 

на задачите е обосновано и съобразено с характера и 

обема на поръчката, и с него се гарантира качествено 

и навременно изпълнение на всички дейности по 

договора за строителство. Въз основа на горното, 

Комисията приема, че в офертата на участника е 

налично Обстоятелство №1, обосноваващо по-високо 

качество на изпълнението. 
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Обстоятелства, обосноваващи по-

високо качество на изпълнение 

съгласно Методиката за оценка по 

показателя: 

Мотиви на Комисията по отношение на 

обстоятелствата обосноваващи или не 

обосноваващи по-високо качество на изпълнение: 

Обстоятелство №2 съгласно 

методиката за оценка: Предложената 

концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение 

на дейностите от предмета на 

поръчката и изразяващи се в: 

организация за съставяне на 

необходимите документи за изпълнение 

предмета на поръчката, подлежащи на 

изготвяне от страна на изпълнителя, 

като е посочено съдържанието им, 

основания за тяхното съставяне, мерки 

за навременното изпълнение, отговорен 

служител за изпълнение на дейността и 

отговорни лица за удостоверяването 

им. 

По отношение на предложената концепция за 

изпълнение може да се изведе обоснован извод, че 

същата съдържа Обстоятелство №2, обосноваващо 

по-високо качество на изпълнение, тъй като в 

техническото предложение е разписана относима и 

стриктна организация за съставяне на необходимите 

документи за изпълнение предмета на поръчката, 

подлежащи на изготвяне от страна на Изпълнителя. В 

предложението е разгледана организацията за 

съставяне на необходимите документи при 

проектиране, в това число и съгласуване с 

експлоатационните дружества, както и организацията 

за съставяне на документи по време на строителството 

съгласно българското законодателство и договорните 

условия на ФИДИК - определени са минималното 

съдържание, вида на необходимите книжа, 

включително основание и отговорни лица за тяхното 

съставяне, отговорни лица за удостоверяването им и 

мерки за навременното им изготвяне. От описаните 

документи и вменените задачи на лицата, отговарящи 

за тяхното валидиране и изготвяне е видно, че са 

всеобхватно засегнати всички необходими книжа, 

имащи отношение към изпълнението на договора за 

проектиране и строителство. Основанията за изготвяне 

на документите, посочени от участника са съобразени 

с предлаганата организация и времево планиране на 

операциите от предмета на поръчката. Определените 

мерки за качественото и срочно съставяне на книжата 

съобразно българското законодателство и договора по 

ФИДИК са адекватно и обосновано разпределени 

между експертите на участника. Направата и 

качеството на документацията са обезпечени и с 

контролни лица за удостоверяването им, като същото 

е обосновано разпределено между експертите на 

участника. Въз основа на горното, Комисията приема, 

че в офертата на участника е налично Обстоятелство 

№2, обосноваващо по-високо качество на 

изпълнението. 

Обстоятелство №3 съгласно 

методиката за оценка: Предложената 

концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи 

По отношение на предложената концепция за 

изпълнение може да се изведе обоснован извод, че 

същата съдържа Обстоятелство №3, обосноваващо 

по-високо качество на изпълнение, тъй като в 
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Обстоятелства, обосноваващи по-

високо качество на изпълнение 

съгласно Методиката за оценка по 

показателя: 

Мотиви на Комисията по отношение на 

обстоятелствата обосноваващи или не 

обосноваващи по-високо качество на изпълнение: 

навременното и качествено изпълнение 

на дейностите от предмета на 

поръчката и изразяващи се в: 

организация на доставката на 

материалите и оборудването, 

необходими за изпълнението на 

строежа. Посочени са и конкретни 

мерки за осигуряване на своевременна 

доставка на необходимите материали и 

оборудване, както мерки за извършване 

на входящия контрол за качество и 

съответствие на доставките. За всяка 

една от мерките е посочено същност и 

обхват, конкретните дейности, които 

се предвиждат за изпълнението й, 

конкретния експерт и/или служител, 

ангажиран с прякото й изпълнение, ако 

експертите по изпълнение на 

дейностите са повече от един, кой 

експерт коя от дейностите ще 

изпълнява с посочване на техните 

конкретни задължения. Мерките следва 

да бъдат съпроводени и от описание на 

очаквания ефект от изпълнението на 

конкретната мярка в смисъла на 

постигането на целите на контрола по 

доставката и качеството и 

съответствието на материалите. 

техническото предложение е направено описание на 

оборудването, необходимо за доизграждане на 

третичното пречистване към ПСОВ Смолян. 

Участникът е представил планираната организация на 

доставката на оборудването за изпълнението на 

обекта, като същата е изцяло съобразена с времевото 

планиране на строителството, с което се обосновава 

навременното обезпечаване на обекта с материални 

ресурси. Участникът е предвидил върху контрол при 

поръчване на материалите и контрол върху 

логистиката и складирането на материалите, като 

поредица от контролни дейности. За всяка мярка са 

посочени конкретни експерти/и или служител 

ангажиран с изпълнението и описание на очаквания 

ефект от реализацията на конкретната мярка. 

Направеното разпределение на работата между 

експертите на участника по изпълнението и контрола 

на мерките за контрол на суровините е адекватно и 

отчита планираната от участника организация и 

етапност на строителството. Разгледаните мерки, 

имащи отношение към качеството материалите за 

обекта, са приложими и относими към характера и 

спецификата на доставката, складирането и влагането 

на ресурсите. Въз основа на горното, Комисията 

приема, че в офертата на участника е налично 

Обстоятелство №3, обосноваващо по-високо качество 

на изпълнението. 

Обстоятелство №4 съгласно 

методиката за оценка: Предложената 

концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение 

на дейностите от предмета на 

поръчката и изразяващи се в: 

организация за вътрешен контрол и 

механизми за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на 

проектирането и строителството. 

Направено е предложение с мерки за 

осигуряване на качество по време на 

изпълнение на договора. Всяка една от 

мерките за осигуряване на качеството е 

По отношение на предложената концепция за 

изпълнение може да се изведе обоснован извод, че 

същата съдържа Обстоятелство №4, обосноваващо 

по-високо качество на изпълнение, тъй като в 

техническото предложение е представена организация 

за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на проектирането 

и строителството, гарантиращи качественото и срочно 

изпълнение на договора. 

Обхванатите мерки по отношение на проектирането 

обхващат необходимите действия за изготвяне на 

качествен проект. Определените мерки за контрол с 

цел осигуряване на качеството при изпълнение на 

строителството, обхващат необходимите дейности  и 

действия за гарантиране на високо качество на 
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Обстоятелства, обосноваващи по-

високо качество на изпълнение 

съгласно Методиката за оценка по 

показателя: 

Мотиви на Комисията по отношение на 

обстоятелствата обосноваващи или не 

обосноваващи по-високо качество на изпълнение: 

съпроводена от: същност и обхват на 

мярката; описание на конкретните 

действия, които ще се извършат при 

нейното прилагане и изпълнение, 

описание на експертите, които са 

ангажирани с изпълнение на тези 

дейности; описание на отделните 

техни задължения, свързани с 

дейностите по конкретната мярка. 

Мерките следва да бъдат съпроводени и 

от описание на очакваното въздействие 

и резултат на конкретната мярка към 

изпълнението на договора като цяло. 

изпълнение. Предложените от участника действия по 

осигуряване на контрол на изпълнението са 

обосновани и адекватно разпределени между 

експертите, като всяка от дейностите е конкретно 

вменена на отделно лице, което ще има ангажимент за 

реализацията ѝ. Предметът и очакваните резултати на 

описаните мерки са съобразени с организацията на 

проектирането и строителството и реално биха 

допринесли за по-високо качество на строителството и 

предмета на договора като цяло. Очакваното 

въздействие върху изпълнението е отчетено от 

участника с конкретика и е обвързано със спецификата 

на възлаганите дейности, като в резултат се постига 

високо качество и срочно изпълнение на 

проектирането и доизграждането на третичното 

пречистване. Въз основа на горното, Комисията 

приема, че в офертата на участника е налично 

Обстоятелство №4, обосноваващо по-високо качество 

на изпълнението. 

 

Въз основа на мотивите, отразени в таблицата по-горе и на база възприетата от 

Възложителя методика за оценка, Комисията установи, че по отношение на офертата на 

Участник №2 ОБЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“  се съдържат 

кумулативно всички четири обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на 

изпълнение, които са дефинирани в документацията за възлагане на обществената 

поръчка. Поради горното и съгласно методиката за оценка, Комисията присъжда на 

Участник №2 ОБЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛНА ВОДА СМОЛЯН“ 65 точки по показател 

„Концепция на изпълнение“ (КИ). 

 

 

 

В резултат на извършеното оценяване на параметрите на техническото предложение на 

допуснатия участник, комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от 

процедурата и взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници да се състои на 19.12.2019г. от 13:15 часа в сградата на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. 
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 На официалната интернет страница на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян в Профила на купувача 

да се обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, като съобщението се 

публикува при спазване изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, взели 

участие в различните заседания, на дата 13.12.2019г., както следва: 

 

 

 

Председател:       ………………….. 

        (инж. Николай Сираков) 

 

 Членове:   

 

1.    …………………..     2. ……..…………………… 

       (Павлин Колев)                    (Донка Щерева) 

 

3.   ……………………      4. ………………………… 

      (инж. Саша Крайчева)                                          (Даниела Димитрова)          

 

Заличено обстостоятелство съгласно чл.5, б "В" от Регламент ЕС 679/2016


