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1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[28] от 21.03.2018 г. – ДЗЗД „Презента“– получена в 

12:08ч.  

2. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[29] от 21.03.2018 г. – ДЗЗД „Бул“– получена в 12:12ч.  

3. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[30] от 21.03.2018 г. – „Никмар Кънстракшън“ ЕООД – 

получена в 13:13ч.  

4. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[31] от 21.03.2018 г. – „Сити Билд студио“ ООД – 

получена в 14:03ч.  

5. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[32] от 21.03.2018 г. – „Интерхолд“ ЕООД – получена в 

16:08ч.  

6. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[33] от 21.03.2018 г. – ДЗЗД „Оборище РК“ – получена 

в 16:36ч.  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно изискванията 

на чл.103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на изискванията на чл. 54, ал.3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предлагани ценови параметри“. 

Представителят на ДЗЗД „Оборище РК“ подписа пликовете с „Предлагани ценови параметри“ 

на другите участници в процедурата. Комисията предложи на представителя на участника ДЗЗД 

„Оборище РК“ да подпише техническите предложения на останалите участници,  което той 

отказа. Трима от  членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участниците.  

След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на чл.54, 

ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание.  

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския 

регистър, по ЕИК на участниците.  
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В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята 

работата, като разгледа представените документи  по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

Оферта № 1, подадена от ДЗЗД „Презента“ 

А). От представеното споразумение за създаване на обединението не е видно правното 

основание за неговото създаване.  

На основание чл. 37, ал.4 от ППЗОП  участникът може да представи документ, от който 

да е видно правното основание за създаването на икономическия оператор.  

Б). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението: 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа декларираният професионален 

опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът ДЗЗД „Презента“ може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 2, подадена от ДЗЗД „Бул“ 

А). От представеното споразумение за създаване на обединението не е видно правното 

основание за неговото създаване.  

На основание чл. 37, ал.4 от ППЗОП  участникът може да представи документ, от който 

да е видно правното основание за създаването на икономическия оператор.  

Б). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението: 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част Електро липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена дата на издаване на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 
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Възложителя за опит като специалист електро при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

В). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Булинвестстрой груп“ ЕООД, участник в обединението: 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част Електро липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена дата на издаване на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист електро при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Г). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Р-студио“ ЕООД, участник в обединението: 

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, точка 

2а) декларираният от участника в обединението „конкретен“ оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката не е посочен поотделно за предходните три години, съгласно заложените 

от възложителя критерии в раздел III, точка 1.2. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ 

от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.3.1. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът ДЗЗД „Бул“ може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 3, подадена от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Технически ръководител е посочено, че е по част 

архитектура, а не на проекта, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 
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1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена дата на издаване на дипломата за придобито висше 

образование, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от 

Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът  „Никмар Кънстракшън“ ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 4, подадена от „Сити Билд студио“ ООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”,  в точка 1а) не е конкретизиран обекта, идентичен или сходен с предмета и обема 

на обществената поръчка, а именно какви дейности са изпълнени, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 

21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част ВиК декларираният професионален 

опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК декларираният професионален опит 

в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 
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На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Сити Билд студио“ ООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 5, подадена от „Интерхолд“ ЕООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”,  в точка 1а) не е описан подробно обхвата на изпълнения обект, идентичен или 

сходен с предмета и обема на обществената поръчка, а именно какви дейности са изпълнени, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена дата на издаване на дипломата за придобито висше 

образование. Декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се установява в каква професионална 

област е придобит. Не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като ръководител 

на обект при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на 

поръчката, тъй като е деклариран опит като технически ръководител. От декларираните 

обстоятелства ръководителят на екипа не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-

ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част ВиК с декларираният професионален 

опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не се удостоверява 

изискването на Възложителя за опит като специалист ВиК, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и 

в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК липсва точно позоваване на 
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документа, а именно не е посочена дата на издаване на дипломата за придобито висше 

образование, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от 

Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Интерхолд“ ЕООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 6 подадена от ДЗЗД „Оборище РК“ 

А). От представеното споразумение за създаване на обединението не е видно правното 

основание за неговото създаване.  

На основание чл. 37, ал.4 от ППЗОП  участникът може да представи документ, от който 

да е видно правното основание за създаването на икономическия оператор.  

Б). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението: 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел A „Информация за 

икономическия оператор“ е попълнена неправилно, като не е посочена ролята на 

икономическия оператор, която ще се изпълнява от отделните участници в обединението. 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнена неправилно, като в поле 

„Длъжност/Действащ в качеството си на:“ е посочена фирма на обединение, различно от 

икономическия оператор, участник в настоящата обществена поръчка. 

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ е попълнено неправилно. 

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, точка 

2а) не е декларирано кой от участниците в обединението покрива критерия „конкретен“ оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в 

раздел III, точка 1.2. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, 

точка 6.3.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”,  в точка 1а) не е посочен договор със сходен предмет на дейност, съгласно 
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заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-

ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като ръководител на обект при изпълнението на минимум 1 /един/ 

конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и 

в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Технически ръководител липсва точно позоваване на 

документ, удостоверяващ завършена образователна степен за технически правоспособно лице 

съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, а именно не е посочена 

номер, дата и издател на дипломата за придобито висше образование, декларираният 

професионален опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е 

подробно посочен и не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като технически 

ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на 

поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление 

за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист за контрол по качеството  и не се 

удостоверява изискването на Възложителя за опит като координатор по контрол на качеството 

при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист по здравословни и безопасни условия 

на труд липсва точно позоваване на удостоверение (сертификат) за завършен курс за 
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длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, а именно не е посочена номер, 

дата и издател на документа и не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като 

координатор по здравословни и безопасно условия на труд при изпълнението на минимум 1 

/един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и 

в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част ВиК липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист ВиК  при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част Електро липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист електро при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК Иванка Кралева декларираният 

професионален опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е 

подробно посочен и не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като специалист 

ОВК при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 
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В). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Радми 90“ ООД, участник в обединението: 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ непълно е попълнена информацията относно 

представителството на всички лица, представляващи икономическия оператор. 

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ е попълнено неправилно. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като ръководител на обект при изпълнението на минимум 1 /един/ 

конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и 

в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Технически ръководител липсва точно позоваване на 

документ, удостоверяващ завършена образователна степен за технически правоспособно лице 

съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, а именно не е посочена 

номер, дата и издател на дипломата за придобито висше образование, декларираният 

професионален опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е 

подробно посочен и не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като технически 

ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на 

поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление 

за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист за контрол по качеството  и не се 

удостоверява изискването на Възложителя за опит като координатор по контрол на качеството 

при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, 
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съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист по здравословни и безопасни условия 

на труд липсва точно позоваване на удостоверение (сертификат) за завършен курс за 

длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, а именно не е посочена номер, 

дата и издател на документа и не се удостоверява изискването на Възложителя за опит като 

координатор по здравословни и безопасно условия на труд при изпълнението на минимум 1 

/един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и 

в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част ВиК липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист ВиК  при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист част Електро липсва точно позоваване на 

документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист електро при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК липсва точно позоваване на 
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документа, а именно не е посочена номер, дата и издател на дипломата за придобито висше 

образование, декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на 

Възложителя за опит като специалист ОВК при изпълнението на минимум 1 /един/ конкретен 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 21.02.2018г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

Г). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Клима дистрибюшън“ ЕООД, участник в обединението: 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел A „Информация за 

икономическия оператор“ е попълнена неправилно, като не е посочена посочена ролята на 

икономическия оператор, която ще се изпълнява от участника в обединението. 

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ е попълнено неправилно. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 1а не е уточнено съответствието с коя част от строително-монтажните 

работи по обществената поръчка доказват с декларираните дейности, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 

21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 по отношение на Специалист ОВК декларираният професионален опит 

в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен и не се 

удостоверява изискването на Възложителя за опит като специалист ОВК при изпълнението на 

минимум 1 /един/ конкретен обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-43/16/ от 

21.02.2018г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участника ДЗЗД „Оборище РК“ може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 
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Документите следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата на 

получаване настоящия протокол, в рамките на работното време на деловодството на СО – район 

„Оборище“ -  до 17:00 часа.  

Документите се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/които се подават документите.  

 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

На  18.04.2018 г.,  в 11:00 ч.  на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичане на 

определения срок до 5 работни дни, считано от получаване на Протокол № 1 от участниците, 

комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

и констатира следното: 

Председателят на комисията информира, че в срока по чл. 59, ал. 9 от ППЗОП в 

деловодството на район „Оборище“ са постъпили  допълнителни документи, запечатани в 

непрозрачни опаковки, от следните участници:  

1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[35] от 16.04.2018 г. – ДЗЗД „Презента“– получена в 

09:34ч.  

2. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[36] от 16.04.2018 г. – ДЗЗД „Бул“– получена в 09:37ч.  

3. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[34] от 13.04.2018 г. – „Никмар Кънстракшън“ ЕООД – 

получена в 14:06ч.  

4. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[38] от 16.04.2018 г. – „Сити Билд студио“ ООД – 

получена в 16:28ч.  

5. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[37 от 16.04.2018 г. – „Интерхолд“ ЕООД – получена в 

13:56ч.  

6. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[39] от 17.04.2018 г. – ДЗЗД „Оборище РК“ – получена 

в 16:44.  
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Разглеждане на документите  

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП след изтичане на определения срок до 5 работни 

дни, считано от получаване на Протокол № 1 от участниците, комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира 

следното: 

Участникът ДЗЗД „Презента“ 

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът ДЗЗД „Презента“  да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Участникът ДЗЗД „Бул“ 

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът ДЗЗД „Бул“  да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Участникът „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Никмар Кънстракшън“ ЕООД  да бъде допуснат до 

оценяване на техническото  му предложение. 

Участникът „Сити Билд студио“ ООД 
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е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Сити Билд студио“ ООД  да бъде допуснат до 

оценяване на техническото  му предложение. 

Участникът „Интерхолд“ ЕООД 

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Интерхолд“ ЕООД  да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Участникът ДЗЗД „Оборище РК“ 

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което 

са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът ДЗЗД „Оборище РК“  да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 

изискванията на възложителя за изготвянето им 

 Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на 

обществената поръчка на допуснатите участници за съответствието им с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, изготвени по Образец № 5, включващи 

организация за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение в календарни дни и гаранционен 

срок. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
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Допуснати до този етап на процедурата са участниците: 

1. ДЗЗД „Презента“ 

2. ДЗЗД „Бул“ 

3. “Никмар Кънстракшън“ ЕООД 

4. „Сити Билд Студио” ООД 

5. „Интерхолд” ЕООД 

6. ДЗЗД „Оборище РК” 

 

На 27.04. 2018 г. в заседателната зала на район „Оборище“, находяща се в гр. София, бул. 

„Мадрид“ №1, се проведе следващо заседание на Комисията, назначена със Заповед № РОБ18- 

РД09-52/22.03.2018 г. на кмета на СО-район „Оборище”, за разглеждане на Техническите 

предложения на допуснатите участници. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническите 

предложения на Участниците, в резултат от която проверка установи, че всички отговарят 

на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 

3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел 8. „Подготовка 

на офертата“, от Документацията за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че всяко едно от обсъжданите Технически предложения, 

съдържащи се в допуснатите до участие оферти, включва в съдържанието си: 

а). Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (в оригинал); 

б). Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 6 (в оригинал). Към предложение за 

изпълнение на поръчката участниците следва да представят  линеен график за изпълнение на 

дейностите по договора и сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани 

институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на 

влаганите материали със съответните спецификации и стандарти; 

в). Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2 

(в оригинал);  
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г). Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 3 (в оригинал); 

д). Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 4 (в оригинал); 

е). Декларация за запознаване с условията на строителната площадка - Образец №5 и 

удостоверение за направен оглед на обекта (в оригинал); 

IV. ПРЕГЛЕД ПО СЪЩЕСТВО И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническите 

предложения на допуснатите участници с изискванията за пълнота на офертата от гледна точка 

изискуемото й съдържание в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел 8, от Документацията за 

участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество и оценка на 

предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, като първо направи 

кратко описание на предложенията на участниците както следва: 

 (1) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на ДЗЗД 

„Презента” - оферта с Вх. № към РОБ17 – ВК08 – 43[28] от 21.03.2018г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 700 календарни дни.  

Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

Дейност 1.Подготовка за започване на СМР на обекта 

Участникът е посочил мобилизация и подготовка на строителството. Посочил е, че ще се 

сдобие с всички необходими разрешителни, лицензии или одобрения, отнасящи се до 

персонала; материали и оборудване, свързани с достъпа до обекта, постоянни или временни 

работи към или свързани с комуникации или други услуги; пътища за достъп; депа за отпадъчни 

материали и други, свързани с изпълнението на работите по договора. Преди започване на 

строителството ще изготви информационна табела и ще бъде организирана временната база на 

Изпълнителя за осигуряване на нормални санитарно - хигиенни условия. 

Участникът е описал начина на организиране на строителната площадка по етапи, 

оборудване на временното строителство и ВОБД. Посочил е, че ще се извърши проучване на 

площадката и устройство на строителната площадка. 
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Описани са всички дейности по временното строителство: подписване на договори с 

производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали и оборудване; 

представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на 

СМР; уточняване с Възложителя на местата за депониране на строителни отпадъци и др.; 

получаване на разрешение за извозването им; искане и получаване на разрешение от 

Възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен достъп; оглед на 

строителната площадка съвместно с представители на общината и съставяне на протокол; 

съставяне и подписване заедно с Възложителя и Строителния надзор на Протокол обр.2 за 

откриване на строителна площадка; окомплектоване на необходимите по вид и бройки 

механизирани инструменти; осигуряване на уреди, необходими за постигане на изискващата се 

точност на работите; обхождане на обекта и запознаване на техническия ръководител и 

инженерно-технически състав с обема и обхвата на работа; запознаване на работния персонал 

със спецификата на работа и конкретните условия; подробен оглед на строителната площадка и 

провеждане на инструктаж по ЗБУТ; разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и 

тоалетни, като местата им предварително ще се съгласуват с Възложителя и проекта по част 

„План за безопасност и здраве”; място за оказване на първа долекарска помощ; осигуряване на 

складова база за съхранение на доставените материали и оборудването и съгласно изискванията 

на производителите за складиране на материал; транспортиране на необходимата техника до 

строителната площадка; временна организация на движението  и направа на временни пътища 

и пешеходни зони; направа на временни огради; временно електрозахранване; временно 

осветление; преместване на съоръжения при необходимост. 

Участникът е описал: сигурност и физическа защита на площадката, както и че ще се 

изградят всички временни съоръжения, необходими за извършване на СМР на обекта, както и 

тяхното отстраняване след приключване на работата. Ще бъдат извършени обезопасителни 

мероприятия. Участникът е посочил начина на използване на площадката, както и че 

дейностите, които ще бъдат извършени от персонала са анализирани като конкретните мерки, 

способи и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка дейност и са обвързани с 

организацията на СМР и линеен график и създават гаранции за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. 
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Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР (определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по контрол на 

качеството на СМР и влаганите материали) 

Участникът е посочил ръководния състав, на който ще бъде възложено изпълнението на 

поръчката, съгласно изискванията на тръжната документация, включващ: Ръководител проект- 

отговаря за цялостното изпълнение на договора; координира дейностите между специалистите 

в инженерно-техническия екип на обекта; осъществява връзката с производствено-техническия 

отдел на дружеството-изпълнител; осъществява комуникацията на Изпълнителя с останалите 

участници в строителния процес; Технически ръководител-ръководи пряко изпълнението на 

СМР на обекта, съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии; отговаря за воденето 

на документацията, свързана с процеса на изграждане на обекта, за спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност; определя 

пропускателния режим на обекта, изготвя график за изпълнението на видовете работи и следи 

за неговото спазване; Специалист по част „Електро”-дава указания по изпълнението на  СМР  

по част „Електро“; решава специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация; 

контролира изготвянето на акт обр.12  за скрити работи и  акт 19 за изпълнени СМР по част 

„Електро“; Специалист по „ОВК“-дава указания по изпълнението на СМР  по част ОВК;  

решава специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация; контролира 

изготвянето и акт обр.12  за скрити работи и  акт 19 за изпълнени СМР по част „ОВК“; 

Специалист по част „ВиК“-дава указания по изпълнението на  СМР  по част „ВиК“;  решава 

специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация; контролира изготвянето на 

акт обр.12  за скрити работи и  акт 19 за изпълнени СМР по част „ВиК“; Координатор по  ЗБУТ-

контролира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, съгласно 

ЗЗБУТ при вземане на технически или организационни решения за извършване на етапите и 

видовете СМР; осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве и 

при необходимост от защита на работещите на обекта дава указания; организира съвместната 

работа между работещите на строителната площадка; координира тяхната дейност с цел 

предотвратяване на злополуки; Координатор по контрол на качеството-контролира 

спазването качеството на постъпващите на обекта материали; осъществяване на текущ контрол 

на доставените вече материали и правилността на тяхното съхранение.  
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Участникът е описал и двама допълнителни експерти: архитект /експерт по част 

Архитектура/- следи за правилното изпълнение на инвестиционния проект по тази част; ще 

обръща специално внимание на правилния подбор на материалите главно в естетически аспект; 

следи за правилното изпълнение на архитектурните детайли на довършителните работи и 

материалите за тях; ще следи допълнително за недопускане на увреждането на растителните 

видове и др. и  конструктор /експерт по изпълнение конструкции/-  проследява производството 

на металната конструкция и правилното изпълнение на конструктивните детайли и предписания 

още в процеса на заготовката им в заводски условия, полагането на антикорозионно покритие, 

транспортирането й до обекта, правилното й съхранение и процеса на събирането й на 

специално отредена площадка, преди  непосредствения монтаж.  

Описани са начини и методите за комуникация вътре в екипа по време на изпълнение на 

строителството. 

Участникът в описал етапност и дейности на строително–монтажните работи и 

функционалните промени, който ще бъдат извършени.  

Участникът предвижда етапността на изпълнението да  бъде разделена както следва: 

Етап 1А - Конструктивно укрепване, пристрояване и надстрояване на Корпус 1, нова 

площадкова канализация и площадково ЕЛ; Етап 1Б - Конструктивно укрепване, пристрояване 

и надстрояване на Корпус 2 и Корпус 3 и изпълнение на вертикална планировка, 

паркоустройство и благоустройство. Участникът е описал строително-монтажните работи, 

материалите и съоръженията по частите на сградите, който ще бъдат изпълнени, съгласно КСС. 

Участникът е описал технология и последователност на основните дейности, като е 

описал, че СМР, които ще бъдат извършени, в зависимост от характера на дейностите и мястото 

на изпълнението им се разделят на следните групи: монтаж на фасадно скеле; покривни работи; 

работи по дограма; работи по фасади; работи по под; инсталационни работи /Електро 

инсталационни работи, ВиК инсталационни работи и ОВиК работи/; вътрешни ремонтни работи 

в стълбищните клетки на жилищната сграда; работи по вертикална планировка; 

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение на СМР, както и 

кои дейности могат да се изпълняват едновременно. Описани са: земни работи, кофражни 

работи; армировъчни работи; бетонови работи; демонтажни работи; покривни работи, зидарии, 

мазилки и шпакловки; работи по дограма; работи по фасади; част „Електро“, част „ВиК“, част 

„ОВиК“; Част Пожароизвестяване; Част „Електро слаботокова“; окачени тавани и гипсокартон 
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по стени; интериорни настилки; вътрешни стенни облицовки и боядисване; железарски работи 

вътрешни; вътрешен двор – вертикална планировка; асфалтова настилка; настилки за рампа за 

достъпност. 

Участникът е представил методология, технология и организация на работата и 

действията на персонала при изпълнение на СМР - предмет на поръчката. Описал е технически 

персонал за изпълнение на различните видове работи по бригади. 

Описана е технологичната последователност и на следните дейности: земни работи, 

изпълнение на механизиран изкоп; изпълнение на ръчен изкоп, покривни работи; покривна 

стоманена конструкция с покривно покритие с термопанели; покривни тенекеджийски работи; 

тухлена зидария; варова/вароциментова мазилки; гипсова шпакловка; подмяна на дограма на 

сградата; външни и вътрешни подпрозоречни первази; обръщане страници на врати и прозорци; 

фасадно скеле; топлоизолация по фасади; изпълнение на мазилка върху външна топлоизолация; 

част „Електро“ /окабеляване, видеонаблюдение/, част „ВиК“; част „ОВиК“; „предстенни 

обшивки от гипсокартон“; „окачени тавани от гипсокартон; настилки в сградата; вътрешни 

стенни облицовки и боядисване; външни настилки; облицовъчни и бояджийски работи; 

екстериорна и интериорна стълбищна платформа за хора с увреждания: външно оборудване и 

съоръжения; кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи; част 

„Паркоустройство“.  

              Участникът е описал основни видове строителни материали, които ще се влагат по 

време на строителството, изискванията към строителните материали, технически 

характеристики на основните строителни материали, които ще бъдат доставяни на обекта и 

влагани при изпълнение на СМР. 

Представена е организация на изпълнението на поръчката. Описани са внедрените 

системи във фирмата и е посочил, че всички работи ще бъдат изпълнени съгласно действащите 

строителни норми и закони. Описал е, че основните цели, които стратегията за изпълнение на 

обекта преследва са: видимост на процесите от страна на Възложителя при избора на 

технологии, доставчици и механизация; предварителна дефиниция, оценка и класификация на 

възможните рискове; организация и отчетност на поведението на всички участници в 

строителния процес. 

Участникът е описал методи и похвати, които ще приложи при изпълнение на поръчката, 

както и как ще бъдат постигнати целите на обществената поръчка. 
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Участникът е описал цялото необходимо оборудване и механизация, необходими  за 

изпълнение на задачите и комуникационни и отчетни процедури за периода на строителство. 

Участникът е приложил линеен календарен график и подробно е описал неговото съдържание. 

Описани са мерки за осигуряване на качеството на изпълнението. Посочил е, че има въведена 

„Системи за управление на качеството”, като наред с това е описал и участниците в строителния 

процес, отговорни за контрола на качеството. Ще се осъществява контрол по качеството, които 

бива външен и вътрешен и контрол на качеството на доставяните материали. 

            Участникът е представил организация на доставките на материали, транспортирането им 

и съхранението на материалните ресурси- всички материали, които ще се вложат в 

изпълнението ще са нови. Ще се изготви списък с одобрените от Възложителя доставчици. 

Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще са 

снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за 

съответствие с приложимите изисквания. Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани 

така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди 

съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването 

им. Няма да се допуска при съхраняването смесване на материалите, различаващи се по вид и 

физико-механични показатели, освен когато спецификацията предвижда това.  

Участникът е описал мерки за контрол при изпълнението на отделните видове СМР.  

Описани са основните материали и технологиите за работа с тях.  

Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Участникът е посочил, че по време на изпълнение на СМР на обекта ще спазва 

изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд (обн.,ДВ, бр.37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, 

както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти, относно безопасността и 

хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 

подобни обекти; одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и 

здраве за строежа. Ще бъде назначен координатор по безопасност и здраве за обекта, който ще 

осъществява дейности в съответствие с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. Преди изпълнение на СМР всички, които имат достъп до строителната площадка, ще 

бъдат запознати с Плана за безопасност и здраве и ще се спазват всички изисквания, описани в 
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него. Преди започване изпълнение на СМР на обекта, ще се изготви „Оценка на риска” и 

„Програма за предотвратяване и намаляване на риска”. Ще се провеждат встъпителни (начални) 

инструктажи на всички ръководители, бригадири и работниците.  

Участникът е направил класификация на опасностите. За изпълнение на всеки вид 

работа, свързан с опасностите, установени с оценка за риска, Координаторът по безопасност и 

здраве ще осигурява писмени инструкции по безопасност и здраве. Инструктажи ще се 

провеждат при постъпване на работа на всеки работник. Ежедневно ще се правят инструктажи. 

При започване на нов вид работа, ще се провеждат инструктажи, свързани с безопасното 

изпълнение на вида работа в зависимост от приетата технология на изпълнение на даден вид 

работа, което ще се удостоверява с подписи на работниците. Техническият ръководител ще 

отговаря за инструкциите и ще провежда обучение. Задължение на техническия ръководител на 

обекта е да не допуска външни хора на обекта, неинструктирани и необучени работници. 

Всички работни места и складове ще бъдат обезопасени. Площадката ще се почиства редовно 

от строителни отпадъци. Складирането на материалите ще става само на указаните за това места 

и съгласно нормативите за складиране на всеки материал. Участникът е описал основни правила 

за работа с определени машини и инструменти. 

Участникът е описал общи изисквания за безопасност на строителната площадка- 

изисквания  при  използването на  средства за индивидуална защита; изисквания и мерки при  

използване на работното оборудване и мерки за пожарна безопасност, както и какви действия 

следва да се предприемат  при аварии и злополуки, даване на първа помощ. Описани са и 

отговорните за отделните дейности лица. 

          Дейност 4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда 

Участникът е описал, че има внедрена и сертифицирана система за управление на 

околната среда, в съответствие с международния стандарт ISO 14001. Участникът е описал 

възможните замърсители при изпълнение на СМР и предприетите дейности по опазване на 

околната среда и дейности за опазване на околната среда за: въздух, почви, води, шум и 

вибрации. Участникът е описал начина на управлението на строителните отпадъци. Някои от 

методите са: повторна употреба; рециклиране; инсинерция; депониране. В табличен вид 

участникът е представил план за организация по управление на строителните отпадъци. В него 
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са описани: вид отпадъци; мерки/намаляване и ограничаване образуването на отпадъци, метод 

на третиране/форма на оползотворяване, начин на безопасно съхранение и движението им/. 

Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта 

Участникът е описал почистване и изпълнение на демонтаж на обезопасителните 

съоръжения - окончателно почистване на строителната площадка, условно е посочил следните 

етапи: демонтиране на съоръженията за колективна защита и обезопасителните съоръжения; 

освобождаване на пространството около строителната площадка; демонтиране на  елементите 

на временното строителство и възстановяване на площта. След изпълнението на всички 

строителни дейности ще се премине към оформяне на екзекутивна документация; отстраняване 

на забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15 за сградата. 

Участникът е представил План за качество на строителството. Определени са три етапа 

за проби и изпитвания по време на строителството; при завършване на работите; след 

завършване на работите.  

Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение 

на СМР. Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителната програма на 

обекта. В хода на строителството се правят два вида контрол върху изпълнението на работите 

по обем, време и стойност-дневен  и седмичен. Всеки вид строителна работа се приема от 

Възложителя. Описано е, че изискването за качествено строителство в дружеството се решава 

на три нива. 

Участникът е представил контрол по време на строителния процес и лицата, който ще го 

осъществяват. По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 

подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа ще се осъществява 

постоянен контрол върху изпълнението на СМР.  

Участникът е посочил действията, които ще предприеме при установени несъответствия. 

Участникът е посочил, че има разработена, внедрена и поддържа програма „Управление на 

несъответствия", в която са определени мерките, отговорностите и пълномощията.  

Участникът е описал, че всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с 

действащите норми, указанията на производителите за проби, изисквани от Възложителя, а 

когато няма дефинирани изисквания- според указанията на Надзора. Всички проби ще се 

извършват в присъствието на Строителния надзор. Изпитванията и измерванията на 
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извършените строително - монтажни работи, когато е необходимо, ще се изпълняват от 

сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Участникът е разгледал системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение, а именно възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират 

работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за 

отстраняване на дефекти. Всички дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от 

строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя.  

Участникът е посочил, че всички проби ще се документират, съгласно приетата тестова 

процедура. След приключване на всяка проба, изпълнителят ще предава протокол, съдържащ 

необходимата информация. Обобщената информация от извършените през месеца проверки и 

проби ще се представя в месечните отчети (доклади) за напредъка. 

Участникът е представил принципи при управление изпълнението на договора за 

постигане на целевите резултати. Описал е дейности за вътрешен контрол за осигуряване на 

качественото и навременно изпълнение на строителните дейности, който ще бъде осъществяван 

чрез контрол при вземането на решения; контрол на дейностите по одобрение; контрол при 

оторизиране - регулира извършването на операции, дейности и т.н. само от определени лица, 

които действат в рамките на своите правомощия; контрол при разпределяне на отговорностите; 

контрол за законосъобразност; контрол на качеството; постоянен контрол на сроковете на 

поръчката; постоянен контрол на комуникацията; мониторинг. 

Участникът е изброил разпоредбите на действащото национално законодателство, които 

ще бъдат спазвани по време на изпълнение на проекта и че строително-монтажните работи ще 

бъдат изпълнени в технологична последователност. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

(2) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на ДЗЗД 

„Бул” - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[29] от 21.03.2018 г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 703 календарни дни.  

Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 
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            Участникът е описал обекта, предмет на строителството; посочил е подготвителните и  

строително - монтажните работи и е посочил екип за изпълнение на работите. 

            Дейност 1.Подготовка за започване на СМР на обекта 

 Участникът е описал следните дейности: след подписване на договора и преди започване 

СМР ще организираме работна среща с представителите на Възложителя, Строителния надзор, 

Инвеститорския контрол, Проектантите, представители на местната администрация и други 

експерти, на която ще бъде представен екипа от експертите и обсъждане на въпроси за 

организацията на работата; сформиране на екип за комуникация с Възложителя; Следва 

подготовка на документите изискуеми по „НАРЕДБА № 3 ОТ 31 юли 2003г. и подписване на 

Образец 2, след което започва изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на 

поръчката. 

            Описани са подготвителните дейности и временно строителство на обекта: извършване 

на действия по разчистване на строителната площадка и други подготвителни дейности; 

одобряване на актуализирана работна програма; обезопасяване на строителната площадка за 

недопускане на външни лица и създаване на риск за здравето и живота им; недопускане на 

замърсявате на околните терени и улична мрежа; намаляване и/или недопускане на високи нива 

на шум; изграждане на плътна метална ограда с височина мин. 2 м., с портал със стабилно 

заключване; 24 часова „жива” охрана; изработване и монтиране на информационна табела; 

съгласно строително-ситуационния план ще бъдат извършени следните дейности: временен 

водопровод за осигуряване на питейна вода и вода за измиване, монтиране на химически 

тоалетни, чийто брой е съобразен с броя на работещите на строителната площадка;  ще се 

достави и монтира канцелария; помещение за почивка и преобличане на работниците; ще се 

изгради закрит склад; ще бъде закупен обектов аптечен шкаф; ще се изработят и монтират на 

всички необходими табели; ще се изпълнят всички мерки за осигуряване на безопасността на 

работещите; ще се изработи проект за „Оценка на риска” за обекта и запознаване на всички 

работещи с неговите изводи и препоръки; ще се доставят  необходимия брой контейнери за 

отпадъци; техническият персонал ще се запознае със съществуващите съоръжения и проводи 

на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажните работи и 

тяхното трасиране, както и ще се  уточни  начина на комуникация с експлоатационните 

дружества в случай на евентуални аварии; ще се направи оглед на строителната площадка с 
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работниците на обекта и ще се запознаят със спецификата на работа и конкретните условия; ще 

бъдат извършени инструктажите по ЗБУТ. 

Участникът е описал временното строителство, като е посочил, чеза нуждите на 

строителството предвижда канцелария, съблекалня за работници и склад за дребен строителен 

инвентар, като в района на обекта ще се заградят и оформят места за разтоварване на материали 

и за натоварване на отпадъци за използване. Отпадъците ще се складират в контейнер и ще се 

извозват периодично; временно водоснабдяване; временно електроснабдяване; тоалетна; 

временни пътища не се предвиждат; в складовете за материали се поддържат минимални 

количества, тъй като ще се извършват ритмични доставки; достъп на персонала; охрана на 

обекта за целия период на договора. 

Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите 

по контрол на качеството на СМР и влаганите материали 

Участникът е описал, че след приключване на подготвителния етап започват 

същинските строително-монтажни работи, като е посочил, че ръководителят на проекта, заедно 

с техническият ръководител, съгласувано с възложителя ще изготвят актуализирана работна 

програма, с включена в нея линеен график за изпълнение на СМР. Участникът е посочил, че ще 

бъде осигурен непрекъснат достъп на Възложителя до строителната площадка. Описано е 

съдържанието на изготвяните доклади. Посочени и описани са необходимите входни ресурси, 

дейности и средства за изпълнение на поръчката: човешки ресурс; технологичен ресурс (ноу-

хау); строителна механизация и материали; финансов ресурс. Участникът е посочил, че 

управлението на екипите ще се осъществява от: Ръководител на проекта; Технически 

ръководител; Координатор по контрол на качеството; Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд;  Специалист по част ВиК; Специалист по част Електро; Специалист 

по ОВК. Участникът ще използва за нуждите на обекта необходимите работници и машини. 

Участникът е представил организация на работата и персонала, като е описал състава на 

екипа и съответните отговорности: Ръководител проект: организира, планира, ръководи и 

контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение работи; ръководи 

подготовката за законосъобразно започване на строителните работи; изработва и оптимизира 

графиците за изпълнение на строително- монтажните работи; изработва и актуализира планове 

за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ; следи за 
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изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд; 

ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи; проверява спазването 

на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните 

работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила 

и/или договори; следи и контролира спазването на производствената и технологична 

дисциплина; представлява работодателя; комуникира с Възложителя и Строителния надзор; 

организира и ръководи подготовката за предаване на готовите строителни работи, участва в 

комисии по предаването, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в 

гаранционните срокове; Технически ръководител: подпомага Ръководителя на проекта; 

отговаря за координацията на дейностите; разпределя техническите ресурси и работната сила; 

следи за изпълнение план–графика, графика на работната ръка, графика за доставки на 

материали; следи за качеството на материалите; следи развитието на строежа; гарантира, че 

планираните дейности се изпълняват възможно най-ефективно; отговаря за отчитане на 

строителния процес по етапи, като съставя актове и протоколи съгласно Наредба № 3 на МРРБ; 

извършва ежедневен инструктаж по техниката за безопасност и хигиена на труда и 

противопожарна безопасност и следи за неговото редовно и стриктно спазване от работниците 

на обекта;  Координатор по ЗБУТ: организира, координира и контролира дейностите за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; разработва и актуализира 

правилника за вътрешния трудов ред организира работата по установяването и оценка на 

професионалните рискове; изготвя оценки и становища, относно съответствието на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; анализира причините за трудови 

злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване; въвежда 

съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита; 

координира работата на длъжностните лица и на звената за управление; контролира спазването 

на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ 

от работещите; консултира работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите по 

прилагането на правилата за ЗБУТ; при констатирани нарушения, предписва мерки на 

съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира управителя на 

дружеството и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните 

длъжностни лица; създава необходимата организация на труда, като осигурява спазването на 

изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и осигурява 
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всички необходими мерки и условия за безопасна работа на обекта и опазване на околната 

среда; извършва първоначален, ежемесечен, ежеседмичен, периодични и ежедневен инструктаж 

по техниката за безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност и следи за 

неговото редовно и стриктно спазване от работниците на обекта;  Координатор по контрол на 

качеството: отговаря за контрола по качеството на изпълнение и приемане на СМР; следи за 

организиране дейността на обекта в съответствие със системата за управление на качество; 

отговаря за организацията на доставките на обекта, като координира работата си с техническия 

ръководител; доставката на материалите; ръководи и организира дейността по осъществяване 

контрол на качеството на дейностите по проекта; отговаря за разработването, внедряването и 

установяването на Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на СМР, предмет на 

настоящата обществена поръчка; отговаря за извършване на прегледи и одити; отговаря за 

нормалното функциониране на системата за контрол върху качеството; ръководи цялостната 

дейност по осъществяване контрол на качеството върху доставените материали и строителната 

дейност;  Специалист по част „ВиК” - организира, планира, ръководи и контролира дейността 

по изпълнение на проекта по част „ВиК”; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на 

строително - монтажните работи по част „ВиК”; ръководи и координира изпълнението на 

строително-монтажните работи по част „ВиК”; проверява спазването на техническите 

спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи;  

Специалист по част „Електро” - организира, планира, ръководи и контролира дейността по 

изпълнение на проекта по част „Електро”; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на 

строително - монтажните работи по част „Електро” и ги предава на Техническия ръководител; 

ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „Електро”; 

проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за 

качеството на изпълняваните работи;  Специалист по част „ОВК” - организира, планира, 

ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „ОВК”. Изработва и 

оптимизира графиците за изпълнение на строително - монтажните работи по част „ОВК” и ги 

предава на Техническия ръководител;  ръководи и координира изпълнението на строително-

монтажните работи по част „ОВК”, чрез контрол и указания по организационните и 

технологичните схеми; проверява спазването на техническите спецификации за доставки, 

видове работи и за качеството на изпълняваните работи. 
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Участникът е посочил, че при сформиране на професионален екип и вътрешна 

координация предлага структурно ориентиран подход, като е описал същия.  

Участникът е посочил, че управлението на проекта и външната и вътрешна  комуникация 

е процесно ориентиран подход, като е описал същият.  

В табличен вид, участникът е посочил броя на необходимите работници за изпълнението 

на всеки вид СМР.  

Представена е Методология за извършване на дейностите и получаване на очаквани 

резултати, включваща: дефиниране на дейностите в процеса на изпълнение на обществената 

поръчка и проверка на резултатите; описание на дейностите и получаваните резултати в 

детайли; създаване на линеен план-график на задачите; създаване на план–график на работната 

ръка; Създаване на план график за доставки на строителни материали, заготовки, машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за изпълнение на възложената дейност – дава ресурсната 

обвързаност за изпълнението; създаване на бюджет за изпълнение на работите. 

Представена е Методология за организация и управление на екипа: дефиниране на 

участниците в процеса на изпълнение на проекта; основни методи за управление на екипа; 

методология за управление на документацията и комуникациите; работни документи; 

необходими документи за започване на изпълнение на строително-монтажните работи; 

Документи по време на изпълнение на строително-монтажните работи; проверка и оценка на 

резултатите от изпълнение на възложените дейности; нива на проверките на документите; 

статус на документи и промени по тях; представяне на документи; управление на вътрешната 

комуникация; управление на външната комуникация; писмена комуникация, подписи; срещи за 

обсъждане на напредъка /координационни срещи/; текущ контрол; отчети и приемане на 

изпълнената работа; съгласуване и контакти с одобряващи и съгласуващи органи; представяне; 

управление на промените; йерархия на  одобряващите субекти. 

Представена е Методология за предварителна оценка на изпълнение на задачите и 

управление на рисковете; методология за измерване на извършваните работи: документи по 

измерването на извършените видове работи; документи за допълнителни количества и видове 

работи; процедури за оценка и приемане на изпълнените работи; приемане на работата; 

критерии за приемане на работата; гаранционни срокове за изпълнените видове СМР; 

гаранционни условия; Процедури за оценяване съответствието на даден строителен продукт. 
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Участникът е представил в табличен вид Алгоритъм за протичане на процесите по 

реализиране на договор за строителни дейности на обекта. 

           Участникът е идентифицирал критични за качеството и срока на изпълнение точки и 

мерки за тяхното предотвратяване. Анализ, идентифициране и преодоляване на рисковете, 

включващ: компоненти на управлението на риска; обхват на управление на риска; рискови 

фактори. В табличен вид са представени рисковите фактори при изпълнение на проекта; 

структури и отговорности при управление на риска; списък на възможните рискове; оценка на 

рисковете;  

Описана е технология на следните видове СМР: изкопни работи; кофражни работи; 

армировъчни работи; бетонови работи; зидарски работи; стоманена конструкция; изпълнение 

на покрив; хидроизолации; топлоизолации; покривни и тенекеджийски работи; монтаж на 

дограми; изпълнение на инсталации и рискове; мерки за предотвратяване на опасностите; Ел. 

осветителна инсталация; силова инсталация; Заземителна и мълниезащитна инсталация; 

Звънчева инсталация; Телефонна, Компютърна, Интернет; Телевизионна ; Видеонаблюдение; 

Сигнално-охранителна инсталация; Отопление; Вентилация; Водоснабдителна инсталация; 

Канализационна инсталация; Довършителни работи; Сухо строителство; Гипсови мазилки, 

шпакловки; Външни мазилки и топлоизолации; Циментови замазки; мерки и изисквания при 

изпълнение на настилки; Облицовки; бояджийски работи; врати; парапети; асансьорни уредби; 

Вертикална панировка, монтаж на съоръжения, озеленяване; земни работи; 

Участникът е представил Методология за управление на качеството, организация на 

качеството; модификация на документацията по качеството; вътрешни одити по качество. 

Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Описани са нормативните документи, които трябва да бъдат спазвани. Посочени са 

следните изисквания: мерки за възпрепятстване на достъпа на неупълномощени лица;  

Временни ограждения; пропускателен режим; персонална защита и екипировка; знаци и 

сигнали по безопасност на труда; електронни комуникации; работа на временно изкуствено 

осветление; санитарни-битови помещения; охрана; транспортни връзки и подходи към 

строителната площадка;  

   Участникът е посочил, че ще изготви „Оценка на риска” и „Програма за предотвратяване 

и намаляване на риска” за всички видове СМР. Направена е класификация на опасностите. 

Предложени са организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи: временно 
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строителство; складови площадки; транспортни връзки; транспортирането на работниците до 

строителната площадка. Във връзка с осигуряване на безопасността при работа на строителния 

обект, ще бъдат проверявани: скеле; парапети; оградни съоръжения;- работни платформи; 

стълби; подемни механизми; лични предпазни средства; осветление; - специални транспортни 

машини и механизация;  охрана на оборудването; сигнализация;  противопожарни уреди и 

съоръжения. 

Дейност 4.Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда 

Участникът е описал Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда преди започване на работите; дейности за ограничаване на отрицателните 

последици върху околната среда на Площадката; задължителни мерки за опазване на околната 

среда при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, предмет на настоящата 

обществена поръчка: води; почви; въздух; прах; шум и вибрации; строителни отпадъци. 

управление на отпадъците. 

            Участникът е описал Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда: няма да се допуска въздействие върху аспектите на околната среда извън 

границите на строителната площадка; няма да се допуска разширяване на обхвата на работите 

и съответните замърсявания извън границите на строителната площадка; ще се предвиди и 

осигури измиване на гумите на строителните машини и превозните средства преди излизането 

им на общинската пътна мрежа; няма да се допуска извънгабаритно товарене на превозните 

средства с насипни товари и без покритие;  

 В дружеството е въведена системата  за управление на околната среда, създадени са  

процедури за индентифициране на аспектите на околната среда  

Дейност 5.Приключване на строителството и предаване на обекта 

Участникът е описал дейностите по почистване и изпълнение на демонтаж на 

обезопасителните съоръжения и окончателно почистване на строителната площадка, както и 

освобождаване на пространството около строителната площадка; след изпълнението на всички 

строителни дейности: оформяне на екзекутивна документация и отстраняване на забележки, 

съставяне и подписване на Акт обр.15 за сградата, предмет на обществената поръчка. 

Участникът е посочил, че приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно 

критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в договора и в действащата 
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норматива уредба, приложима за съответните видове строителни работи и в резултат 

от прилагане система за управление на качеството.  Участникът е посочил, че ще 

гарантира качествено изпълнение на поръчката и в рамките на гаранционните срокове ще 

отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изпълнението; СМР ще са 

преминали успешни изпитвания и ще бъдат подписани съответните актове за приемане 

на СМР; ще се издаде документ, удостоверяващ въведено в експлоатация асансьорно 

съоръжение; ще бъде съставен Констативен акт Обр. 15 за установяване годността за 

приемане на строежа съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството;  ще се изготвят и предадат екзекутивни чертежи, 

където ще са отразени всички промени по време на изпълнение на работите; ще бъдат изготвени 

ръководство за ремонт и поддръжка на оборудването и съоръженията и ще се приложат всички 

придружаващи оборудването и съоръжения документи, като сертификати, начин на монтаж и 

поддръжка, гаранционни условия и други; при предаване на обекта ще бъде демонтирано 

цялото временно строителство и ще се транспортира извън обекта; ще се почисти терена и ще 

се възстановят евентуални повреди, като обекта ще се остави в перфектно състояние; ще се 

предадът на възложителя всички ключове, протоколи и цялата документация; обекта на 

поръчката ще се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на Акт 

обр.15, съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

Участникът е представил План за качеството на строителството; Мерки и изисквания за 

осигуряване на качеството при изпълнение на СМР; Система за поетапен и текущ контрол при 

реализиране на строителната програма на обекта; Посочени са три нива за изисквания при 

качеството на строителството, които са описани; описан е и начина на контрол по време на 

строителния процес; представен е начина на реализиране на вътрешния контрол; описани са 

условията за контролирано изпълнение на дейностите включват. 

 Участникът е посочил действия от страна на изпълнителя при установени 

несъответствия и изпитвания, както и начин на документиране на пробите; описани са проби по 

време на изпълнение на строително-монтажните работи и мостри. 

Представен е начина на достъп до процеса на строителство от страна на Възложителя и 

принципи при управление изпълнението на договора за постигане на целевите резултати. 

Описани са дейности за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и навременно 
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изпълнение на строителните дейности и мониторинг. Участникът е описал разпоредбите на 

действащото национално законодателство, които ще бъдат спазвани по време на изпълнение на 

проекта и че строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в технологична 

последователност. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

 (3) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[30] от 21.03.2018 

г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 720 календарни дни. 

Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

   Участникът е описал осигуряване на изпълнението на дейностите, предвидени в 

поръчката и е направил кратко представяне на фирмата. Описал е ключови моменти при 

изпълнението на строително-монтажните работи: подбор на персонала, организация на 

работната площадка; действия при вероятни рискове; доставка и влагане в строителството на 

необходимите и съответстващи на Техническата спецификация и Технически проект, 

строителни продукти; документиране на процеса на изпълнение на строежа. 

  Участникът е посочил, че постигането на целите на предложената методология ще се 

изпълни чрез следване на конкретните технически спецификации и изискванията на 

Възложителя; анализ и определяне на необходимите ресурси, които са необходими за 

изпълнението на строително-монтажните работи; извършване на навременни доставки и 

качествени материали; използване на необходима за изпълнение на строително-монтажните 

работи механизация; мобилизиране на необходимата работна ръка за изпълнение на поръчката, 

в това число технически персонал и квалифицирани работници; изготвяне на ясно и точно на 

поставените задачи, сроковете за тяхното изпълнение и конкретно отговорните лица за тяхното 

изпълнение. 

Посочени са основните фази на управление на извършваните видове строително-

монтажни работи, а именно: планиране на дейностите; осигуряване и подготовка на дейностите; 
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поетапно извършаване на строително-монтажните работи, съгласно технологичната им 

последователност, в съответствие с изискванията на тръжната документация и разработените 

проекти по части на обекта; контрол върху дейността при изпълнение и краен контрол; 

завършване на строително-монтажните работи; гаранционно поддържане. 

Дейност 1.Подготовка за започване на СМР 

Участникът е описал технология на строителство. Преди започване на строителните 

работи ще се състави Протокол за приемане и предаване на одобрената строителна 

документация и разрешение за строеж, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. Акт Образец №1. 

Изпълнението на СМР ще започне след като бъде подписан Акт образец 2 за откриване на 

строителната площадка. 

Участникът е описал мобилизация и подготовка на строителството, разрешителни, 

лицензи или одобрения. Преди започване на работите ще се сдобие с всички разрешителни, 

свързани с изпълнението на работите по договора. Ще се изготви информационна табела, 

съгласно чл.13 от Наредба № 2 /2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и са посочени данните, 

които се съдържат в нея. Ще бъде организирана и временната база на Изпълнителя, с включени 

към нея  /временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят 

качественото им съхранение; временни площадки за складиране на строителни отпадъци, 

съоръжения с необходимите контейнери и места за обслужването им; временни офиси и битови 

помещения за персонала на Изпълнителя; временно електроснабдяване със строително 

ел.табло; временно водоснабдяване; химически тоалетни и др. по необходимост/. 

Участникът за осигуряване на строително-монтажните работи в организационно 

отношение е описал  три основни етапа: организационен етап 1 - Организиране на строителната 

площадка, оборудване на временното строителство и ВОБД; организационен етап 2 - 

Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи; Организационен етап 3 - 

Приключване на строителните дейности с подписване на акт образец 15, съгласно изискванията 

на Наредба № 3 за актовете и протоколите по време на строителството. Окончателно почистване 

на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгънато временно 

строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в изисквания вид. 

Участникът е описал организационен етап 1 - Организиране на строителната площадка 

по етапи, оборудване на временното строителство и ВОБД. Описал е, че организацията в етапа 
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на подготовка на строителната площадка и доставката на материали, цели постигане на 

максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности, което е от 

особенна важност за цялостното изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал документите, които са му необходими за започване на 

строителството и тези, които ще бъдат изготвени преди започване на СМР на обекта и че ще 

извърши проучване на площадката. Посочил е начина на устройство на строителната площадка, 

начина на осигуряване на сигурност и физическа защита на площадката, описал е временните 

съоръжения, които ще бъдат изградени на обекта и обезопасяването му, както и 

обезопасителните мероприятия. Участникът е описал начина на устройство и използване на 

площадката.  

Дейност 2.Организация на персонала за извършване на СМР (определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по контрол на 

качеството на СМР и влаганите материали) 

Участникът е описал Организационен етап 2 - Изпълнение на всички видове строително-

монтажни работи. Описание на видовете СМР и технология на изпълнение на основните видове 

СМР. 

Участникът е описал начина на изпълнение на отделните видове строително-монтажни 

работи, както и паралелно изпълнение на отделните видове СМР, които не са зависими едни от 

други в технологично отношение. Описани са минималните изисквания, на които ще отговаря 

предложения инженерно – технически състав и строителните работници, които ще използва за 

изпълнение на поръчката, като същите ще бъдат обособени в отделни бригади. 

Участникът е представил организация на персонала, отговорен за извършване на 

строително-монтажните работи с техните – задължения и отговорности: Ръководител екип – 

Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по изпълнение на проекта; 

ръководи планирането на целия проект; организира, планира, ръководи и контролира дейността 

за цялостна реализация на договорените за изпълнение дейности по изпълнение на строително 

- монтажни работи; представлява работодателя в комисии, проверки, срещи с възложители, 

свързани с дейността, осъществява комуникацията и др.; Технически ръководител - организира, 

планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за 

изпълнение работи; ръководи подготовката за законосъобразно и започване на строителните 

работи; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на строително- монтажните работи; 
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изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното 

лице по ЗБУТ; следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и 

безопасни условия на труд; ръководи и координира изпълнението на СМР по площадките чрез 

контрол и указания по организационните и технологичните схеми; Координатор по контрол на 

качеството – ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на качеството на 

дейностите по проекта; отговаря за разработването, внедряването и установяването на 

Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на СМР; отговаря за извършване на 

прегледи и одити; отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол върху 

качеството; ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на качеството върху 

доставените материали и строителната дейност; осъществява контрол за спазване на 

стандартите за качество на строително-монтажните работи и влаганите в тях материали и 

суровини; създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни 

документи, свързани с изискванията за качество на строително-монтажните работи; 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - организира, координира и 

контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), 

съгласно националното законодателство и в синхрон с вътрешните актове на работодателя; 

организира работата по установяването и оценка на професионалните рискове и разработване 

на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на 

работещите; създава и поддържа изискващата се от нормативните актове и контролните органи 

по здравословни и безопасни условия на труд документация; организира снабдяването на 

работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки 

към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, 

изправност и редовно използване; контролира спазването на изискванията на нормативните 

актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите; Специалист по част 

„ВиК” - организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по 

част „ВиК”; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на строително - монтажните 

работи по част „ВиК” и ги предава на техническия ръководител; ръководи и координира 

изпълнението на строително-монтажните работи по част „ВиК”, чрез контрол и указания по 

организационните и технологичните схеми; проверява спазването на техническите 

спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи; 

Специалист по част „Електро” - организира, планира, ръководи и контролира дейността по 
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изпълнение на проекта по част „Електро”; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на 

строително - монтажните работи по част „Електро” и ги предава на Техническия ръководител; 

изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното 

лице по ЗБУТ и ги предава на техническия ръководител; ръководи и координира изпълнението 

на строително-монтажните работи по част „Електро”, чрез контрол и указания по 

организационните и технологичните схеми; проверява спазването на техническите 

спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи; 

Специалист по част „ОВК” - организира, планира, ръководи и контролира дейността по 

изпълнение на проекта по част „ОВК”; изработва и оптимизира графиците за изпълнение на 

строително - монтажните работи по част „ОВК” и ги предава на техническия ръководител; 

ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „ОВК”, чрез 

контрол и указания по организационните и технологичните схеми; одобрява лимитните 

графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира 

изпълнението им; проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове 

работи и за качеството на изпълняваните работи. 

 Участникът е описал работните звена и технология на изпълнение на основните 

видове СМР-земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонни работи; стоманени 

конструкции; паркоустройство и благоустройство; дограма, шпакловки; хидроизолационни 

работи; тенекеджийски работи; изпълнение на топлоизолация и мазилка по стени; монтаж на 

изолационните платна; ъглови профили и предварителна шпакловка; основна шпакловка с 

мрежа; грундиране; мазилка; бояджийски работи; настилка от теракот; настилка от гранитогрес; 

фаянсова облицовка; гипсова шпакловка; интериорни бои; пресовани бетонови елементи; 

санитарно оборудване; водопровод и канализация; инсталционни работи по част Електро с 

отделни компоненти на електрическа инсталация / кабели, електрически табла, осветителни 

тела, контакти и ключове/; пожароизвестяване;  инсталационни работи по част ОВК; 

паркоустройство и геодезия. 

     Участникът е описал начина на доставка на материали и технологично оборудване и 

съответните мерки за осигуряване на качество- всички материали и технологично оборудване, 

които ще се доставят по изпълнение на предмета на поръчката, ще отговарят на изискванията 

на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които 
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притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Ще бъде 

изготвен график за доставка на материалите и оборудването в зависимост от времето когато ще 

се влагат в строителството. 

    Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение 

на строително-монтажните работи и е представил план за използване на материалите и качество 

на закупените материали. Описал е механизация, която ще използва при изпълнение на 

поръчката. Представен е начина на осъществяване на наблюдение и докладване на напредъка. 

В хода на изпълнение на поръчката, ще бъдат подготвяни и представяни следните доклади: 

отчети за напредъка; документи на Изпълнителя; документи, изискващи съгласуване/одобрение 

от институции, организации или трети лица; стоки; проведени проби и инспекции;

 безопасност и здраве; околна среда; седмичен доклад, срещи. 

Участникът е предложил организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие 

между членовете на екипа, както и с компетентните администрации и органи. Ще бъдат 

изготвяни доклади за промени; доклади за напредъка; седмични доклади за напредъка; доклади 

за организацията; методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите. Описан е   

стандарт на изпълнение. 

Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Участникът е описал здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. 

 По време на изпълнение на СМР ще се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. 

за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на 

строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и 

стандарти, относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност 

при строителство и експлоатация, нормативните документи по безопасност и хигиена на труда, 

пожарна безопасност, екологични изисквания, план за безопасност и здраве за строежа и др.  

Преди изпълнение на строително-монтажните работи всички, които имат достъп до 

строителната площадка, ще бъдат запознати с Плана за безопасност и здраве и ще се спазват 

всички изисквания, описани в него, а именно: мерки за възпрепятстване на достъпа на 

неупълномощени лица, особено до зони с висок риск за безопасността; временни ограждения;  
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пропускателен режим; ще се поддържа система за официални посетители, която да осигурява 

разрешен контролиран достъп до която и да е част от строителната площадка. Всички 

служители, които работят на площадката ще имат подходяща идентификация, докато са на 

площадката. Ще бъдат с подходяща идентификация и съоръженията, оборудването и 

превозните средства на Изпълнителя. 

Участникът е описал, че преди започване изпълнение на СМР на обекта, ще изготви 

„Оценка на риска” и „Програма за предотвратяване и намаляване на риска” за всички видове 

СМР. Ще се провеждат встъпителни (начални) инструктажи на всички ръководители, 

бригадири и работници. Участникът е направил класификация на опасностите: удар от падащи 

предмети;  неправилно стъпване и нараняване; при монтажа и закрепването на отделните 

елементи;  работа на височина;  работа с оборудване, машини и превозни средства. 

Преди започване изпълнението на конкретен вид СМР, техническият ръководител ще 

запознава работниците, които ще бъдат заети в изпълнението на вида СМР с Инструкции за 

безопасна работа и ще се спазват всички мерки за безопасност. Инструкциите съдържат 

конкретни точки за всеки вид работа и ще бъдат актуализирани при всяка промяна. 

Участникът е представил организационни указания за преодоляване на опасностите по 

етапи, както и че всички ръководители и участници в изпълнението на СМР, задължително ще 

се оборудват с лични предпазни средства – работно облекло, обувки, ръкавици, каски, 

предпазни колани и ако се налага – предпазни очила и др. На обекта  ще се въведе „Книга за 

начален инструктаж”, „Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден 

инструктаж” и „Книга за начален инструктаж” по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. 

Участникът е описал мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа на скеле; 

мерки за безопасно движение на МПС; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност 

извършване на ремонтни и демонтажни работи; мерки за безопасна работа с товаро-разтоварни 

машини; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР 

по част „Архитектура” и „Конструкции”; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и 

здраве при извършване на заваръчни работи; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност 

и здраве при извършване на работа с електроженов апарат; мерки и изисквания за осигуряване 

на безопасният и здраве при извършване на СМР по част „Електрическа”; мерки и изисквания 
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за осигуряване на безопасност и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии 

и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка: 

Дейност 4.Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда 

Участникът е описал дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда преди започване на работите. 

Участникът е описал дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда на площадката, както и задължителни мерки за опазване на околната среда на 

води; почви; въздух /емисии на вредни газове, прах/; шум и вибрации; строителни отпадъци и 

тяхното управление. Посочил е дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда извън границите на площадката и дейности по възстановяване на околната среда 

след изпълнение на строително-монтажните работи на обекта. Участникът е описал и достъп до 

комунални услуги. 

 Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта 

Участникът е описал организационен етап 3 - Почистване и изпълнение на демонтаж на 

обезопасителните съоръжения - окончателно почистване на строителната площадка. 

Участникът е описал дейностите по приключване на строителството и предаване на 

обекта, включващи почистване и изпълнение на демонтаж на обезопасителните съоръжения и 

окончателно почистване на строителната площадка, като след изпълнението на всички 

строителни дейности следва оформяне на екзекутивна документация и отстраняване на 

забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15. 

Участникът е посочил, че при технологичната последователност на изпълнението на 

отделните видове СМР е търсена възможност за разпределяне на поръчката на основни етапи, 

които могат да функционират самостоятелно; оптималност на броя на заетите работници като 

специалност и квалификация, с което се минимизира възможността от струпване на работници 

от една специалност; оптимизиране престоя и работата на строителните машини на 

строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на 

довозванията и извозванията на същата от строителната площадка; оптималност в разхода на 

ресурси-работници, материали, строителни машини, време; плътна технологична 

последователност и вертикално низходяща организационна схема, оразмерена по такъв начин, 

че да не се получават места със специфичен риск. 
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Участникът е представил План за качество на строителството. Определени са  три етапа 

за проби и изпитвания:  по време на строителството; при завършване на работите; след 

завършване на работите. Участникът е описал, че при изпълнение на строително-монтажните 

работи ще оказват влияние и следните елементи: безопасност и здраве, околна среда и 

екологични проблеми, организация на движението, рискове, комуникация и публичност, които 

следователно ще се вземат под внимание в плана за осигуряване на качество на строителството. 

Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение 

на СМР. Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителната програма на 

обекта. 

Участникът е описал, че изискването за качествено строителство във фирмата се решава 

на три нива: Първо ниво - изискването на ръководството за използването на съвременни 

технологии и материали при решаването на строителните задачи, както и че притежава 

сертификат по ISO 9001 – управление на качеството, ISO 14001 – опазване на околната среда и 

OHSAS 18001 - здравословни и безопасни условия на труд; Второ ниво - качествен подбор и 

динамична квалификация на строителни кадри на всички мероприятия за участие и контрол в 

качеството на строителството и Трето ниво - създаване на адекватен климат за изисквания и 

контрол на качеството на самата обектова площадка и обвързването на изискванията за 

качеството с резултата от положения труд и срочното завършване на обектите и подобектите. 

Участникът е представил начина на осъществяване на контрол по време на строителния 

процес, който ще се осъществява от консултантът, осъществяващ строителен надзор; 

технически експерти на Възложителя - осъществяват проверки на място; вътрешен контрол – 

осъществяван от страна на изпълнителя: периодичен от ръководителя на проекта, ежедневен от 

техническия ръководител на обекта, отговорника по контрол на качеството при изпълнение на 

СМР, координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството, 

отговорника по опазване на околната среда и специалистите по части. 

Участникът е описал, че по време на целия строителен процес ще се осъществява 

постоянен контрол върху изпълнението на СМР, както и че ще бъде реализиран вътрешен 

контрол. Описано е, че дейностите ще бъдат изпълнявани при контролирани условия и е 

описано какво включват тези дейности. 

Участникът е описал какви действия ще бъдат прдприети от негова страна при 

установени несъответствия: отстраняване на отклонението; анализиране и отстраняване на 
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причините; маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти; 

контрол върху несъответстващите материали и продукти; идентификация и проследимост; 

съхранение и предпазване; контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, 

ЛПС и опазване на околната среда; маркиране на незавършеното СМР; приемане на работата от 

Възложителя. 

Участникът е представил начина на извършване на изпитвания - всички проби и 

изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, указанията на 

производителите за проби и изпитвания, изисквани от Възложителя, а когато няма данни и 

според указанията на Надзора. Изпитванията и измерванията на извършените СМР, когато е 

необходимо ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с 

протоколи. Участникът е описал начина на документиране на пробите. Всички проби ще се 

документират. След приключване на всяка проба, Изпълнителят ще предава протокол. 

 Уастникът е описал начина на провеждане на проби по време на изпълнение на СМР:  

проби и изпитвания, които ще се провеждат преди влагане на материалите и технологичното 

оборудване при изпълнението на строително-монтажните работи; инспекции, контроли, 

проверки и изпитвания, които да докажат, че материалите са вложени и използвани правилно, 

преди те да бъдат закрити или станат невъзможни за преглеждане;  инспекции, проверки и 

изпитвания, които да докажат, че работите са извършени, съгласно одобрените методи и начини 

на изпълнение и съобразно изискванията на Възложителя. 

 Участникът е описал начина на достъп до процеса на строителство от страна на 

Възложителя, както и принципи при управление изпълнението на договора за постигане на 

целевите резултати-спазване на графика за изпълнение на дейностите; приоритизация на 

дейностите; процесен и системен подход; внедряването и поддържането на Система за 

управление на качеството; внедряването и поддържането на Система за управление на проекти. 

Участникът е описал дейности за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на строителните дейности, осъществен чрез контрол при вземането на 

решения; контрол на дейностите по одобрение; контрол при оторизиране; контрол при 

разпределяне на отговорностите; контрол за законосъобразност; контрол на качеството; 

постоянен контрол на сроковете на поръчката  и постоянен контрол на комуникацията. Описан 

е начинът на осъществяване на мониторинг.  
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Описани са разпоредбите на действащото национално законодателство, които ще бъдат 

спазвани по време на изпълнение на проекта. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

 (4) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Сити билд студио“ ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[31] от 21.03.2018 г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 715 календарни дни.  

Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

Дейност 1. Подготовка за започване на СМР на обекта. 

            Участникът е описал подготвителни работи и мобилизация. Посочил е, че изпълнението 

на СМР ще се осъществява съгласно част трета „Строителство“ от ЗУТ и ще започне след 

издаване на разрешение за строеж. Описал е дейностите, които ще бъдат извършвани и 

необходими за подписването на Акт. Обр. 2 и 2а от Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ. 

Организацията на строителната площадка ще започне с временното строителство, включващо: 

монтаж на строителна ограда около обекта, врати вход/изход строителен обект, обозначаване 

на временните складове за строителни материали и поставянето на табели.  На строителната 

площадка ще бъдат задължително осигурени място за почивка на техническия ръководител, на 

работниците, място за съхранение на строителните отпадъци, осветление, химически тоалетни, 

контейнери за отпадъци, ще се уточни депо за извозване на строителните отпадъци. За 

питейните нужди снабдяването с вода ще бъде с бидони и туби, ще бъде осигурено 

противопожарно оборудване с указателни знаци към него. Описано е, че някои от строителните 

материали ще се доставят по време на влагането им. 

Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР 

Участникът е описал приложима нормативна уредба. Описал е, че преди започване на 

строителните работи ще се състави протокол за приемане и предаване на одобрената строителна 

документация и разрешение за строеж и че изпълнението на строителните работи ще започне 

след подписването на Акт Образец №2. Схематично е представена организационна схема на 

връзките и координационните зависимости между участниците в изпълнението на поръчката. 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 45 от 87          
Регистрационен № А-191-QMS15 

Участникът е описал конкретните ангажименти на експертите по отделните части. 

Участникът е описал представителите, които ще подсигури за изпълнението на обекта, 

изискванията, на които ще отговарят и техните ангажименти: Ръководител на проект- 

организира глобалната работа по проекта; осигуряване на необходимите работни проекти; 

сключване на договори за доставка на материали и оборудване; комуникация с участниците в 

строителния процес; организира провеждането на работните срещи на обекта; Технически 

ръководител- отговаря за цялостното и срочно завършване на обекта, подава заявки за доставка 

на материали, работна ръка, механизация; следи за спазването на проекта;следи за 

изпълнението на СМР здравословно и безопасно; осъществява координация; съставя 

необходимите документи относно обекта; Специалист по част „ВиК“- поставя задачи на 

работниците, които изпълняват водопровода и канализацията; следи за спазването на проекта; 

следи за навременното доставяне на материали и механизация; следи за изпълнението на СМР 

здравословно и безопасно; съставя необходимите документи относно водопровода и 

канализацията; осъществява координация с техническия ръководител; Специалност по част 

„Електро“-поставя задачи на работниците, които изпълняват електрическите инсталации; 

следи за спазването на проекта; следи за навременното доставяне на материали и механизация; 

следи за изпълнението на СМР здравословни и безопасно; съставя необходимите документи 

относно инсталациите по част „Електро“; осъществява координация с техническия 

ръководител; Специалист по част „ОВК“-поставя задачи на работниците, които изпълняват 

ОВК инсталации; следи за спазването на проекта; следи за навременното доставяне на 

материали и механизация; следи за изпълнението на СМР здравословно и безопасно; съставя 

необходимите документи относно инсталациите по част „ОВК“; осъществява координация с 

технически ръководител; Началник на отдел „материално- техническо снабдяване“-извършва 

доставката на необходимите материали, механизации и оборудване на обекта; Началник на 

отдел „Човешки ресурси“- осигурява необходимия брой работници със съответните 

специалности; Координатор по контрол на качеството- извършва ежедневна проверка на 

количеството и качеството на извършените СМР на обекта; Координатор по безопасност и 

здраве-отговаря за спазването на изискванията по здравословни и безопасно условия на труд на 

обекта; 

Описани са и работници по отделни специалности, които ще бъдат разпределени по 

бригади и ще се ръководят от бригадир. Участникът е описал участниците в строителния процес 
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и комуникацията между тях /тя ще бъде писмена/. За осъществяване на нормалното протичане 

на работния процес, изпълнителят ще организира работни срещи. 

Участникът е посочил, че ще използва най-малко следната механизация, машини и 

оборудване: строителна ограда, скеле, лекотоварни автомобили, пробивна техника, товарен 

автомобил с кран, товарен автомобил специализиран, самосвал, мини челен товарач, работни 

платформи/мобилни/, бетонпомпа, бетоносмесител, автокран. 

Посочена е Технология на строителството. Обхват на работите и методи по отделните 

части: Част „Архитектура“: описано е съществуващото положение и обхвата на строителните 

дейности по етапи, съгласно КСС; Част  „Конструкции“: описано е съществуващото положение  

и обхвата на строителните дейности; Част „ВиК“: описано е съществуващото положение  и 

обхвата на строителните дейности. Посочени са мерки за ненарушаване на учебния процес /ще 

се спира водата в неучебно време и прекъсването на водоподаването ще се извършва по 

помещения/; Част „ОВК инсталации“: посочено е съществуващото положение и обхвата на 

строителните дейности; Част „Ел. инсталации“: описано е съществуващото положение  и 

обхвата на строителните дейности; Част „Пожароизвестителна инсталация“- Етап 1Б:описан е 

обхвата на строителните дейности, както и мерки за ненарушаване на учебния процес /ще се 

прекъсва електрозахранването в неучебно време и прекъсването на електрозахранването ще се 

извършва по помещения; Част „Паркоустройство и Геодезия“: описано е съществуващото 

положение и обхвата на строителните дейности. 

Участникът е посочил технология за изпълнение на строителството на следните 

дейности: възстановяване на бетонното покритие на СТБ елементи; направа на изкоп- ръчен; 

обратно засипване на изкопа ръчно; трамбоване изкопа; извозване на излишна земна пръст със 

самосвал; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; монтаж на стоманени 

конструкции; складиране и предаване на частите на конструкциите за монтаж; монтаж и 

проверка на работите; монтажни съоръжения; боядисване на стоманени конструкции; направа 

на отверстия и дупки; затревяване; анкерни болтове; стомана планки; СМР дворни настилки- 

бордюри, бетонови плочи, парково обзавеждане, полагане на асфалтобетон; Описан е контрол 

по изпълнението на тези дейности. 

Посочени са СМР зелени площи; монтаж на дограма с описани етапи при монтажа на 

дограма; полагане на топлоизолационна система и последователността й на изпълнение, 

включваща: подготовка на основата, подвеждане на топлоизолацията, полагане на 
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топлоизолационни плочи, дюбелиране, армиране на фасадата и някои рискови зони със 

стъклофибърна мрежа и шпакловка; грундиране; полагане на финишно покритие- мазилка. 

Посочена е защитата и гаранцията на ТИС системата, технологията за изпълнение на 

покривните работи, описани са факторите, влияещи на качеството на материалите и са посочени 

мерките за безопасност. Представена е технологията на изпълнение на ел. инсталацията, 

мълниезащитната инсталация, заземителна уредба, ВиК инсталация-изпълнение на сградна 

водопроводна инсталация, сградна канализационна инсталация. 

Описана е технологията на мазилки, шпакловки и боядисване, направа на облицовки и 

окачени тавани. Участникът е посочил Етапи за изпълнение на СМР, като  условно е разделил 

следните етапи на изпълнение на СМР: Етап 1 Подготвителни работи, временно строителство, 

дейности по ПБЗ; Етап 2: СМР и СРР /описани са отделните части и Етап 3- почистване и 

предаване на строителния обект. Участникът е представил График за доставка на материали, 

като е описал основни предпоставки, влияещи върху графика на доставка и времето им за 

съхранение 

Участникът в представил Линеен график за изпълнение на СМР. Представена е Организация  на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали. Участникът е описал, че 

ще се приложат мерки за контрол на качеството при логистиката, свързана с поръчването и 

получаване на материали и други продукти за строежа и всички вложени материали ще 

съответстват на приложимата Наредба; Описан е Контрола по изпълнението на строително –

монтажните работи, като участникът е посочил основни задачи за изпълнение на обема и 

контрола, който ще се прилага. 

Описани са предпоставки за гаранции за качество, включващи спазване на всички 

приложими наредби и ПИПСМР, собствена система за контрола на качеството и разработени и 

внедрени вътрешни норми за осигуряване на качеството. Участникът е описал основни цели на 

механизъм за вътрешен контрол, внедрените във фирмата системи, начина на разпореждане с 

несъответстващия продукт и начина на удостоверяване на качеството на продукта. 

Представен е План за качество, покриващ следните основни аспекти: списък на правата 

и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта; вътрешни координационни 

продукти и инструкции; процедури за проверка и одобрение на документите; вътрешни 

процедури по контрола и приемането на СМР; съгласуване и контрол на дейностите на 

производителите и доставчиците на материали и заготовки; организация на дейностите и 
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контрола по охрана на труда и опазване на околната среда; инспекционни процедури; 

документи по качеството. Контрола по качеството ще бъде разделен на Входящ контрол, 

контрол по време на изпълнение на работите, Контрол от Възложителя, контролни тестове. 

Контрол ще бъде осъществяван от проектанта, който ще осъществява постоянен 

авторски надзор по време на изпълнение на строителството; от Координатор по контрол на 

качеството, който ще осъществява контрол на качеството на доставените материали; контрол 

на количествата на извършените СМР; контрол на качеството на извършените СМР; 

Координатор по безопасност и здраве; строител; технически ръководител и бригадир.  

Посочени са мерки за осигуряване на качеството на СМР: обезпечаването с подходящи 

човешки ресурси; обезпечаване с машини и съоръжения; изпълнение; външен контрол по 

изпълнението на СМР; изисквания към изпълнението. 

Участникът е описал отговорностите на ръководството. Представена е политика по качеството 

- изпълнение на политиката, поддържане и подобряване на СУК и целите на качеството. 

Разгледани са отговорности при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване на високо 

качество от работници и технически ръководител. 

Участникът е представил управление на инфраструктурата включващо: осигуряване и 

поддържане на необходимите помещения, работно пространство, съоръжения, инструменти и 

спомагателни средства, съобразно бизнес целите, резултатите и наличните ресурси, 

предпазването, безопасността и технологичното подновяване; прилагане на подходящи методи 

за поддържане на машините и съоръженията; 

Участникът е направил описание на материали- изпълнението на строителните дейности 

ще се извършва с материали на изпълнителя, отговарящи на изискванията на установените 

стандарти. Изпълнителят е длъжен да доказва, че ще използва само материали, който 

удовлетворяват  техническите изисквания към материалите. Описани са съществени изисквания 

към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните 

продукти. Строителните материали, изделията, оборудването и други ще се транспортират и 

складират  на строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния им 

стандарт или отраслова норма. 

Участникът е описал изисквания за качество и работа, а именно че всички доставени 

материали и други необходими по време на изпълнение ще бъдат нови продукти/първа 

употреба. Всички материали ще бъдат съгласувани с възложителя. След приключване на СМР 
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всички ненужни отпадъчни материали се използват за определените за целта разтоварища или 

предават по установения ред за вторична преработка.  

Описани са изисквания за технология за изпълнението – СМР ще се изпълняват под 

прякото ръководство на ръководителя на проекта, техническия ръководител на обекта и 

технически ръководител по съответните части. 

Участникът е направил описание на начина на измерване на извършените работи, 

промени в количествата на работите и нови видове работи- възникналите допълнителни и 

непредвидени видове работи предварително ще се съгласуват с възложителя и представители 

на строителния надзор и инвеститорския контрол. Измерването на изпълнените работи ще става 

в присъствието на представител на изпълнителя. 

Участникът е описал начина на одобряване на работите- одобряването на работите или 

части от тях ще се осъществява от Възложителя и представители на авторския надзор, 

строителния надзор и инвеститорски контрол, след като са напълно завършени от изпълнителя. 

Участникът е направил описание на документите по измерването на извършените видове 

работи и на документите за допълнителни количества и видове работи- след измерване при 

необходимост, количествата на извършените работи ще бъдат доказвани с документите, 

предвидени в ЗБУТ и подзаконовите нормативни актове. 

    Дейност 3- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

               Участникът е описал следните дейности: 

               Охрана и осигуряване на безопасност на труда- участникът е посочил какви лица няма 

да се допуснат за назначаване и няма да се допускат до обекта. Описал е, че ще се спазват всички 

изисквания и ще се създадат нормални условия за безопасен труд на обекта. След окончателното 

завършване на обекта всички временни съоръжения ще бъдат премахнати. Строителните 

отпадъци ще се извозват и съхраняват на определените от възложителя места. 

              Дейности по осигуряване на пожарна безопасност— участникът е посочил, че обектите 

се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна 

опасност, съгласно приложимата наредба. Тютюнопушенето се разрешава само на местата, 

определени за това със заповед. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, 

съоръжения, машини и др., както и паркиране и механизация на превозни средства по пътищата 

и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и 

пожарогасене. 
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              Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност- участникът 

е посочил отговорностите, които имат управителят на фирмата и ръководителят на обекта. 

Временна организация на движението (ВОД)- участникът е посочил, че ще бъде въведена 

временна организация на движението, която ще има за цел, от започването до завършването на 

строителните работи, да осигури в максимална степен безопасността на движение на МПС, 

безопасното им отклонение от главния маршрут и безопасното им влизане и излизане от обекта. 

               Дейност 4-Дейности по ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда  

Система за управление на околната среда- участникът е посочил, че дружеството има 

внедрена система за управление по стандарта ISO 14001- Система за управление на околната 

среда. Представена е схема  на процеса „Идентифициране на аспектите на ОС, определяне на 

ЗАОС и оценяване на рисковете и отговорностите. Посочени са следните аспекти на околната 

среда: емисии/ замърсяване на въздуха; емисии/ замърсяване на водата; емисии/замърсяване на 

почвата; използване на природните ресурси- вода, горива, енергия и др; локални емисии- шум, 

вибрации, лъчения, миризма, прах и др. 

Представени са Методика за оценка на аспектите на околната среда и Критерии за оценка 

на значимостта на аспектите на околната среда. Участникът е идентифицирал аспектите на 

околната среда и определяне на ЗАОС. 

           Направена е оценка на риска и на въведените предпазни мерки, като основните критерии 

за установяване допустимостта на риска са: съответствие с разпоредбите на нормативните 

актове по отношение на околната среда; приложение на принципите за превантивни дейности; 

отчитане на добрата практика от източници на информация, които нямат силата на нормативен 

акт. 

Участникът е представил следните мерки за опазване на околната среда-ще се сведат до 

минумум проблемите по отношение безопасността на работа, като на всички работници се 

предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло; в случай, че на работното 

място нивото на шума надвишава 85dB, употребата на антифони ще е задължителна за 

работниците; опазване на съществуващите дървесни видове и храсти и прилежащите 

пространства, кътове за игра и отдих и др.; спазване на всички указания и наредби за здраве и 

безопасност на работното място. 
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Участникът е посочил превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване;  

използване на покрития за защита от замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за 

изхвърляне на вредни вещества с цел опазване на водите, почвите и въздуха; работа с изправни 

и регулирани ДВГ; депониране на строителни и битови отпадъци само на регламентирани депа. 

           Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта 

Посочен е начинът на предаване и приемане на изпълнението. Участникът е описал, че 

ще се осъществява, съгласно Наредба №2, ще се извършат примерни замервания и ще се 

съставят всички протоколи от изпитванията. След приключване ще се съставят писма до 

Възложителя и консултанта за съставяне на Акт. Обр. 15, след което ще се предаде цялата 

строителна документация. 

Описан е достъпът до процеса на строителството и наблюдение от страна на 

Възложителя, включващ предоставяне на Плана за качество при изпълнение на строителството 

на Възложителя. Описани са възможностите на Възложителя да приеме изпълнението, да 

поиска отстраняване на констатираните нередовности или да откаже приемането. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

(5) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Интерхолд” ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[32] от 21.03.2018 г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 568 календарни дни.  

Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

Дейност 1.Подготовка за започване на СМР на обекта 

Участникът е описал дейности, предмет на предварителния период, като са показани 

отговорностите на експертите на екипа: представяне на гаранция за изпълнение; представяне на 

застраховки; представяне на съгласие на строителният надзор; осигуряване на офис; подписване 

на договори за телефон, интернет и др.; одобрение на информационни табели; одобрение на 

работна програма от строителният надзор; одобрение на материали; посещение на 

производствени бази; подписване на договори с доставчици; представяне списък на 

разрешителни; уточняване местата за депониране; получаване на разрешение от възложителя за 
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движение на строителна техника; работни срещи; срещи с експлоатационните дружества и 

представители на пътна полиция; получаване на указания от строителният надзор за дата на 

започване; маркиране на елементите за демонтаж и събаряне; участие в срещи; представяне на 

други документи; подписване на договор за охрана на складова база; осигуряване на складова 

база; обхождане на обекта. 

Посочени са стъпки за подготовка за започване на СМР на обекта, свързани конкретно с 

изпълнение на СМР: подписване на протокол обр.2; пристигане на работният персонал; 

транспортиране на техника; доставка на материали; инспекция на строителният надзор на 

доставките;  

Представена е мобилизация, включваща подготвителни работи: заемане и временно 

ограждане на терени; осигуряване и транспорт до мястото на основното строително оборудване 

и на всички изисквани инструменти и уреди; приспособяване на зони за складиране на 

материали, зони за паркиране и зони за складиране на отпадъци; набавяне на материали; 

извеждане на екипите от мястото на работа след приключване на целия обект; разрушаване на 

подготвителните и временни обекти, посочени от ръководството на обекта, извозване на 

остатъчни материали и възстановяване на околния облик; установяване и маркиране на местата 

на наличните подземни комуникации; съставяне на Протокол обр. 2 за откриване на 

строителната площадка; заверка на Заповедна книга на строежа. Както са и изброени  и 

съоръжения, постройки и инвентар, които са необходими за безопасна, здравословна и по-

производителна строителна дейност. 

 Участникът е описал начина на разчистване на площадката, състоящо се в доставянето 

на цялото оборудване и осигуряването на работна ръка, и в изпълнението на всички действия 

във връзка с подготовката на строителната площадка  - обезопасяване на обекта, демонтажни 

работи, почистване и извозване, съобразно чертежите и нарежданията на Строителния надзор. 

 Отбелязано е, че за изпълнението на СМР са предвидени специализирани бригади с опит 

за всеки един от етапите за изпълнение на СМР. 

 Дейност 2.Оорганизация на персонала за извършване на СМР / определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите 

по контрол на качеството на СМР и влаганите материали. 

 Описан е ръководният състав за изпълнение на строително-монтажните работи, като са 

посочени задължения и отговорности: Ръководител проект: организира глобалната работа по 
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проекта, осигуряване на необходимите работни проекти, сключване на договори за доставка, 

комуникация с участниците в строителния процес, организира срещи; Технически ръководител: 

организира административното и техническо управление на обекта, познава нормативните 

актове, организира подготовката и представяне на справки и анализи, планира работата, 

организира ръководството на служителите; Координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд: организиране, координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; Координатор по контрол на качеството: ръководи, 

организира, осъществява предварителен, текущ и последващ контрол, контрол по спазване и 

управление на документи и записи, производствен контрол на качеството на влаганите 

материали и др.; специалист по част „ВиК“: поставя задачи на работниците, които изпълняват 

водопровода и канализацията, следи за доставяне на материали, за спазване на проекта и 

изпълнение на СМР, съставя необходимите документи; специалист по част „Електро”: 

поставя задачи на работниците, които изпълняват електрически инсталации, следи за доставяне 

на материали, за спазване на проекта и изпълнение на СМР, съставя необходимите документи; 

специалист по част „ОВК“: поставя задачи на работниците, които изпълняват ОВК 

инсталации, следи за доставяне на материали, за спазване на проекта и изпълнение на СМР, 

съставя необходимите документи; 

 Цялостната дейност ще се осъществява от Ръководител на проекта: той подписва 

договори с доставчици, писмена комуникация с възложителя, ангажиране на технически 

сътрудник, след започване функционирането офисите на обекта с посочени задължения. 

 Описана е организация на работа при непредвидени ситуации: авария на строежа; аварии 

в сграда;  

            Участникът е представил Технология на изпълнение на следните видове СМР: 

подготвителни и предпазни работи: мерки за обезопасяване на строителната площадка, преди 

започване на строително-монтажните работи; обезопасяване на строителната площадка; 

обозначаване на строителната площадка; временно осветление; зидарии; стоманена 

конструкция; покривно отводняване; мазилки; бояджийски работи и шпакловки; Облицовки; 

дограма; вътрешна водопроводна мрежа; вътрешна канализационна мрежа; електрически 

уредби и инсталации.  

 Описана е Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите 

материали: минимални изисквания; документи за доказване качеството на материалите за 
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строителство; предварително представяне на мостри и съпътстващи документи за произход за 

одобрение от Възложителя и Стр. Надзор; изготвяне на протоколи по Наредба 3 за установяване 

на скрити работи; изброени законови уредби, които ще се спазват във връзка с изпълнение на 

строителството. 

 Посочени са Методи за контрол и приемане на извършените СМР:  проверка на 

доставените материали; при наличие на несъществени отклонения от съгласуваните проекти, 

изготвяне на екзекутивна документация; приемане на извършените СМР след пълна 

документална проверка; 

       Описана е Система за осигуряване на качеството. Обхват на процесите на системата на 

качеството. Изисквания към материалите и заготовките, които ще бъдат доставени и вложени 

на обекта. Процедура за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката. 

Област на приложение на текущия контрол. Цели по качеството на текущия контрол.  

Посочени са необходимите ресурси: осигуряване на ресурси и материални ресурси – 

изисквания. 

Дейност 3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът е посочил Мерки за безопасни условия на труд, включващи описание на 

нормативните документи, които ще се спазват за осигуряване на безопасни условия на труд; 

Инструкции за безопасност и хигиена на труда – общо изброяване и общи положения, относно 

назначаването и допускането на работа на работещи. 

Представен е план за действие при аварийни ситуации с разгледани следните аварийни 

ситуации: бедствие; авария; катастрофа; планирани действия за предотвратяване и обучение на 

екипа; основни превантивни мерки; земетресения; превантивни мерки, действия при 

земетресения; гръмотевични бури; снежни виелици и заледявания; пожар в сградата; 

наводнение; 

Дейност  4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда. 

Описани са препоръки, които изпълнителят ще спазва с цел намаление на щетите и 

замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие на околната среда: Запазване 

чистотата на въздуха; растителност; отпадъци; шумови въздействия; безопасно складиране на 

строителни материали; мероприятия, свързани с прекъсване на проводи при извършване на 

СМР; 
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Дейност 5.Приключване на строителството и предаване на обекта.  

Участникът е описал, че изготвянето на документите, които се съставят по време на 

изпълнение на строителството ще се извършва от Ръководителя на проекта, включително 

протоколи по Наредба № 3, екзекутиви, бетонов дневник, описи, окомплектоване на протоколи 

от и други документи, съгласно ЗБУТ, измервателни протоколи, сумарни измервателни 

протоколи, искания за проверка и други документи, както и всички помощни документи, 

снимки и други.  

Описани са документите, които ще се изготвят от Строителния надзор: окончателен 

доклад, технически паспорт и внася документацията в ДНСК. 

Посочени са необходими документи при предаване на обекта по ЗУТ. 

Участникът е описал начина на изготвяне на ежемесечни доклади и отчети. 

Представен е План за осигуряване на качеството, включващ: 1.Общи положения; 2. 

Обхват; 3. Отговорности - дейности и длъжностни лица – отговорници за съответната дейност; 

4. Организация за изпълнение на работата: 4.1. Организационна структура; 4.2. Разпределяне на 

работата – Представени са етапите на изпълнение в табличен вид с описани брой работещи и 

брой дни за всяка една дейност. Представени в табличен вид отделните етапи за изпълнение, 

ангажирани работещи, ръководител за съответния етап, длъжностно лица за осъществяване на 

контрол по качеството; 5. Персонал; 6. Нормативни документи; 7. Управление на документите; 

8. Управление на закупуването и услуги; 9. Контрол на закупени материали; 10. Изпълнение на 

дейностите; 11. Контрол на изпълняваните дейности; 12. Измервателна и изпитвателна 

апаратура; 13. Програмно осигуряване; 14. Мерки за безопасност; 15. Управление на 

несъответствията; 16. Коригиращи мерки; 17. Управление на записите; 18. Одити инспекции; 

19.Термини и определения. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

(6) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на ДЗЗД 

„Оборище РК” - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[33] от 21.03.2018 г. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката- 729 календарни дни.  
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Участникът е представил следната организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

Дейност 1. Подготовка за започване на СМР на обекта. 

Участника е изброил дейности, които предвижда да изпълни при подготовка на 

строителната площадка: преместване на съществуващи огради; монтаж на нови временни 

огради; определяне местата на умивалници за работниците; точно определяне местата на 

временна врата за достъп до уличната мрежа; осигуряване защита на едроразмерната 

растителност; разположение на необходимите складове и фургони; изграждане на временни 

проводи; осигуряване на охрана на строителната площадка. 

Участникът е представил общи данни за обекта, предмет на строителството, както и 

кратко описание на същия. Описани са етапите на строителство на обекта. 

Участникът е изброил закони и наредби въз основа на които е извършено проектирането, 

като е посочил и други нормативни документи, свързани с проектирането на водоснабдителни 

и канализационни системи и съоръжения. 

Описани са етапите на строителство, като същото включва посочване на етажност, коти 

и разположение на помещенията.  

Участникът е представил описание на  временна организация и безопасност на 

движението по време на изълнение на строително-монтажни работи, като е посочил, че ще 

съгласува дейността си по пътните и уличните участъци със съответните Районни управления 

на МВР и Районните пътни служби за пътищата от републиканската пътна мрежа.  

Участникът е посочил, че е приложил линеен план-график и ще бъде разработен 

строителен ситуационен план. 

Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР и определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите 

по контрола на качеството на СМР и влаганите материали, ключов персонал. 

Представена е организационна схема на ключовия персонал, като е показана 

йерархичната структура на организация. 

Ръководството на строителния процес е разделено на две функционални звена: обектово 

ръководство и административно ръководство на обекта. Участникът е посочил, че в обектовото 

ръководство са съсредоточени всички функционални дейности по реалното изпълнение на 
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обекта, а в административното ръководство-всички дейности, свързани с административното 

обслужване. 

Участникът е представил описание на отговорностите и пълномощията на ключовия 

персонал, както следва: Ръководител на обекта-ръководи и организира работата по прилагане, 

съхранение и отпускане на стоки и материали; контролира количеството и качеството 

доставените стоки и материали; оформя приходно-разходни документи за доставки; координира 

товаро-разтоварните работи; ръководи и контролира работата на работниците и служителите в 

складовата база; участва при инвентаризация на стоките; приема поръчки за доставка на стоки 

и материали; отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база; носи 

отговорност при липси на стоки и материали; отговаря за безопасността на труда в складовата 

база ;осъществява организационни връзки; Технически ръководител-координира действия, 

следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, следи за спазване на 

технологичните процеси, предоставянето и спазването на нормативната и проектна 

документация, необходима на съответният подизпълнител; определя пропускателния режим на 

обекта, изготвя график на СМР; следи за заявки и доставки на материали, машини и др.; следи 

за точното спазване на проектите; следи и води документацията на обекта; Координатор по 

контрол на качеството-отговаря за контрола на качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 

безопасност и качество. Описани са следните основни правомощия: ръководи цялостната 

дейност по контрол на качеството; трудови задачи и задължения; осигурява контрол за спазване 

на стандартите за качество; създава и поддържа информационна система; анализира причините 

за производствената некачествена продукция; контролира внедряването на нова продукция; 

предлага въвеждане на нови системи; Координатор по околна среда –отговаря за опазване на 

околната среда в процеса на изпълнение на обекта, съблюдавайки екологичните норми и 

стандарти; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд-отговаря за осигуряване 

на ЗБУТ  ПБ на обекта: изготвя предложения за Правилник за вътрешния трудов ред; 

организира и контролира дейността по ЗЗБУТ; осигурява санитарно-хигиенни изисквания; 

провежда мониторинг върху работните места; следи за безопасността на работното оборудване; 

осъществява контрол на факторите на работната среда; осъществява оценка на риска; следи за 

избора на доставчици; организира инструктажи по ЗБУТ; организира снабдяването на 

работниците с лични предпазни средства; контролира условията за безопасност на труда и 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 58 от 87          
Регистрационен № А-191-QMS15 

противопожарна охрана; осъществява организационни връзки; осъществява контакти с 

представители на контролните органи; Специалист «ВиК» – в предложението си, участника е 

описал, че лицето ще следи и контролира изпълнението на СМР в част «ВиК»; Специалист 

«Електро» – в предложението си, участника е описал, че лицето ще следи и контролира 

изпълнението на СМР в част «Електро»; Специалист «ОВК» – в предложението си, участника 

е описал, че лицето ще следи и контролира изпълнението на СМР в част «ОВК». 

 Дейност 3. Осигурявне на здравословни и безопасни условия на труд. 

Изброени са следните мерки и изисквания към организацията на строителната площадка, 

по време на изпълнение на СМР за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: 

съществуващите огради във вътрешния двор и съществуващата сграда на училището и оградата 

в близост до вход-изход на обекта ще се демонтират; ще бъдат монтирани нови временни 

плътни огради; ще се демонтират дръжките на прозорците на вторият етаж на сградата в близост 

до строителният обект; площадка за измиване на гуми; за временна врата ще се използва 

съществуващата врата на училищният двор; дървесна растителност ще се премахва след 

издаване на разрешителни; складове, фургони, битови и обслужващи помещения и съоръжения 

на строителната площадка ще бъдат разположени съгласно общия строителен ситуационен 

план; временно ел.захранване от табло на имотната граница; не се предвижда прекъсване  на 

захранванията с ток, вода, канал и топлоносител; на строителната площадка ще бъде осигурена 

денонощна охрана. 

Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване 

на СМР, включително на местата със специфични рискове: предотвратяване на риска за живота 

и здравето; оценка на риска; борба с риска при източника на възникването му; приспособяване 

на условията на труд; използване на колективни средства за защита с предимство пред личните 

предпазни средства; обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за 

здравето и безопасността фактори. Посочени са наредбите, чиито изисквания трябва да бъдат 

спазвани. Описани са ограничителни условия за осигуряване на безопасни условия на труд. 

Представено е разпределение на етапи на мероприятията по здравословни и безопасни 

условия на труд, като етапите са следните: подготовка на площадката; груб строеж, кота -1,02м; 

груб строеж до покрив; изпълнение на покрив; монтаж на дограми; изпълнение на инсталации; 

довършителни работи; вертикална планировка и озеленяване; 

Представена е класификация на опасностите, съгласно чл.15 от Наредба 2. 
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Описани са конкретни организационни и технологични мероприятия, които ще се 

контролират от координатора: инструкции за безопасна работа; организационен план за 

преодоляване на опасностите по етапи:първи етап-почистване на площадката; втори етап-земни 

работи; трети етап-кофраж, армировка, бетониране, декофрирарне, зидарии и съпътстващи ги 

видове работи; четвърти етап-покрив; пети етап-монтаж дограми; шести етап-изпълнение на 

инсталации; седми етап-довършителни работи; осми етап-вертикална планировка. 

Пожарна и аварийна безопасност-описани са дейности, които не се допускат и мерки, 

които се вземат от техническият ръководител. 

Изброени са места със специфични рискове; машини подлежащи на контрол; отговорни 

длъжностни лица: отговорник противопожарна безопасност, отговорник медицински пункт, 

отговорник за електрификацията, координатор по безопасност и здраве. 

Описана е нормативната уредба по време на строителството: стандарти, наредби и 

норми. 

Представено е описание на организация на строителната площадка, като са посочени 

мерки за безопасност при изкопни работи и работа на височина. 

Участникът е изложил описание на извършване на земни работи, изпълнение на 

неукрепени изкопи, изпълнение на укрепени изкопи, извършване на насипни работи и 

вертикална планировка, извършване на товаро-разтоварни работи, извършване на 

товароподемни операции и складиране при СМР. 

Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и намиращите се на строителната площадка, както и изисквания за пожарна и 

аварийна безопасност. 

Дейност 4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда. 

Участникът е направил прогноза за образуваните строителни отпадъци и степента на 

тяхното материално оползотворяване, като в прогнозата са включените строителни отпадъци от 

бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, дървесен материал, стомана и желязо, 

замазки, мазилки, инертни строителни материали. 

Представени са мерки, които се предприемат при управление на образуваните 

строителни отпадъци в съответствие с дейностите за ограничаване на отрицателното въздейстие 

върху околна среда. Посочените дейности и мерки при управление на 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 60 от 87          
Регистрационен № А-191-QMS15 

отпадъците:предотвратяване; подготовка за повторна употреба; рециклиране на СО, които не 

могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни насипи;оползотворяване за 

получаване на енергия; обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени. 

Предотвратяване-основната предпотавка за предотвратяване н генерирането на СО ще 

бъде добрта организация на строителният процес и правилното съхранение на строителните 

материали.  

Описана е подготовка за повторна употреба на бетон, тухли, керемиди, фаянсови и 

керамични изделия, дървесен материал. 

Оползотворяване в обратни насипи-непочистени инертни материали; предварително 

смлени бетон, тухли, керемиди и др. 

Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта. 

Представено е описание, с което участника декларира, че предаването и приемането на 

обекта ще се извършва в съответствие със законодателството на Република България в рамките 

на предложеният срок, като ще се извършва постоянен контрол, управление и координация на 

дейностите на всички участници в строителният процес. 

След приключване на изпълнение на определени етапи ще се подписва протокол обр.19. 

След измерването на количествата СМР, същите ще се доказват с документи, предвидени в ЗУТ 

и подзаконовите нормативни актове. 

Участникът е посочил, че видовете работи ще се одобряват от възложителя и 

представителите на авторският надзор, строителният надзор и инвеститорският контрол. 

Контролът по време на изпълнение на целият процес ще се осъществява от Възложителя. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите по договора и 

сертификати/декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции 

за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 

съответните спецификации и стандарти; 

           Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с 

методиката за оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено 

оценяване само по показателите, част от техническите оферти на всички допуснати до 

оценка оферти на участници в процедурата. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз 
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основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. 

Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съдържат 

следните показатели: 

1.  Качествени показатели - количествено неопределими, които се оценяват с конкретна 

стойност от комисията чрез експертна оценка /показател Т - Оценка на техническото 

предложение/; 

2.  Количествено определими показатели, стойностите на които се определят в цифри 

/показател Ф - Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в 

ценовото предложение/. 

Показатели за оценяване 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 

Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където: 

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 

-  Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%; 

-  Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%. 

1. Показател Т е оценка на техническото предложение. 

Организацията на персонала, на който е възложено изпълнение на поръчката е в пряка 

зависимост от качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал и оказва 

съществено влияние върху изпълнението на договора. 

Т - „Организация на персонала, на който са възложени дейности изпълнението на 

строително-монтажните работи” с максимална оценка от 100 точки; 

Показателят Т представлява експертната оценка на комисията по отношение 

„Организация на персонала, на който са възложени изпълнението на строително-

монтажните работи”. 

Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат 

извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този подпоказател 

комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени всички дейности и по 

какъв начин: 
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Дейност №1–подготовка за започване на СМР на обекта; 

Дейност №2–организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; 

Дейност №3 – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

Дейност №4 – дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда; 

Дейност №5 – приключване на строителството и предаване на обекта. 

           1.Оценка на участника ДЗЗД „Презента” - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[28] 

от 21.03.2018г.  

           Мотиви на комисията: 

В Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът подробно е представил 

Дейност 1.Подготовка за започване на СМР на обекта, като е описал мобилизация и подготовка 

на строителството; посочил е, че ще се сдобие с всички необходими разрешителни, лицензии 

или одобрения; ще изготви информационна табела и ще бъде организирана временна база на 

изпълнителя; описан е начина на организиране на строителната площадка по етапи, временно 

строителство и ВОБД; ще извърши проучване и устройство на площадката; описани са 

дейности, които участникът предвижда да изпълни по време на изпълнение на временното 

строителство; съставяне и подписване заедно с Възложителя и Строителния надзор на Протокол 

обр.2 за откриване на строителна площадка; подробен оглед на строителната площадка и 

провеждане на инструктаж по ЗБУТ; сигурност и физическа защита на площадката; 

обезопасителни мероприятия; Участникът е посочил дейностите, които ще бъдат извършени, 

както и конкретните мерки, способи и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка 

дейност и са обвързани с организацията на СМР и линеен график . 

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности, 

свързани с подготвителните работи и мобилизация, съгласно изискванията на възложителя, 

техническата спецификация, действащото законодателство и предмета на поръчката.  

По отношение на Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР 

(определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали), участникът е посочил ясно и конкретно 
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ръководния състав, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, съгласно 

изискванията на тръжната документация, както и съответните ангажименти на експертите; 

описани са начини и методите за комуникация вътре в екипа по време на изпълнение на 

строителството;  етапност и дейности на строително–монтажните работи и функционалните 

промени, който ще бъдат извършени; участникът е описал строително-монтажните работи, 

материалите и съоръженията по частите на сградите, който ще бъдат изпълнени, съгласно КСС; 

подробно е представил технология и последователност на основните дейности; участникът е 

представил методология, технология и организация на работата и действията на персонала при 

изпълнение на СМР - предмет на поръчката; описал е технически персонал за изпълнение на 

различните видове работи по бригади; оборудване и механизация. Участникът е представил 

мерки за осигуряване на качеството на изпълнението, като е описал и участниците в 

строителния процес, отговорни за контрола на качеството. Дефинирал е вида на контрола по 

качеството, които бива външен и вътрешен и е             представил организация на доставките на 

материалите и е описал мерки за контрол при изпълнението на отделните видове СМР.  Описани 

са основните материали и технологиите за работа с тях.  

Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите са подробно описани, 

анализирани, посочени са методите на работа, посочени са конкретните им ангажименти и 

начин на работа, като са обвързани с организацията на изпълнение на дейността. В 

представените мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, участникът 

подробно и последователно е представил начина на осигуряване на качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката. 

В Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, участникът е 

посочил нормативната уредба, съотносима към дейността, както и одобрения от Възложителя и 

компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Посочил е начина на 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, включващ назначаване на 

координатор по безопасност и здраве за обекта и инструктаж на всички, които имат достъп до 

строителната площадка; ще се провеждат встъпителни (начални) инструктажи на всички 

ръководители, бригадири и работниците. Участникът е направил класификация на опасностите; 

описани са начина на провеждане на инструктажи и отговорните за това лица. Участникът 

подробно е описал  изисквания за безопасност на строителната площадка, както и отговорните 

за отделните дейности, лица. 
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В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки с цел 

реализиране на съответната дейност, съгласно техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти.  

         При разработване на Дейност 4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие 

върху околната среда, участникът е описал внедрената и сертифицирана система за управление 

на околната среда, в съответствие с международния стандарт ISO 14001; посочил е  възможните 

замърсители при изпълнение на СМР и предприетите дейности по опазване на околната среда 

за въздух, почви, води, шум и вибрации; участникът е описал начина на управлението на 

строителните отпадъци; участникът е представил план за организация по управление на 

строителните отпадъци, като в него са описани: вид отпадъци; мерки/намаляване и 

ограничаване образуването на отпадъци, метод на третиране/форма на оползотворяване, начин 

на безопасно съхранение и движението им/. 

В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки с цел 

реализиране на съответната дейност за ограничаване на отрицателното въздействие на околната 

среда, съгласно техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите 

технически изисквания и стандарти.  

В Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта, участникът е 

описал почистване и изпълнение на демонтаж на обезопасителните съоръжения, окончателно 

почистване на строителната площадка, демонтиране на елементите на временното строителство 

и възстановяване на площта, като не е спазил последователността на част от изброените 

дейности, тъй като първо е посочил, че окончателно ще почисти строителната площадка, а след 

това ще демонтира елементите на временното строителство. След изпълнението на всички 

строителни дейности ще се премине към оформяне на екзекутивна документация; отстраняване 

на забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15 за сградата. Участникът е представил План 

за качество на строителството; описал е начина на контрол по време на строителния процес и 

лицата, който ще го осъществяват, както и действията, които ще предприеме при установени 

несъответствия. Участникът е изброил разпоредбите на действащото национално 

законодателство, които ще бъдат спазвани по време на изпълнение на проекта и че строително-

монтажните работи ще бъдат изпълнени в технологична последователност. 

В част от описаната по-горе дейност, а именно приключване на обекта няма ясна  

последователност на част от посочените дейности, а именно първо е посочено, че окончателно 
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ще се почисти строителната площадка, а след това ще се демонтират елементите на временното 

строителство. 

           Мотиви на комисията: 

           Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

5. Приключване на строителството и предаване на обекта, няма ясна  последователност на част 

от посочените дейности, а именно първо е посочено, че окончателно ще се почисти 

строителната площадка, а след това ще се демонтират елементите на временното строителство. 

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на много добро 

качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника ДЗЗД „Презента” -75 точки по показател „Техническо предложение“. 

2.Оценка на участника ДЗЗД „Бул” - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 43[29] от 

21.03.2018 г. 

           Мотиви на комисията: 

           В Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът подробно е представил 

Дейност 1.Подготовка за започване на СМР на обекта, като е описал последователността на  

дейностите. Подробно е представил организацията на работа след подписване на договора и 

преди започване СМР и подготовка на документите, изискуеми по „НАРЕДБА № 3 ОТ 31 юли 

2003г., както и подписване на Акт Образец 2. Участникът е описал всички необходими 

подготвителни дейности, които смята да извърши и такива за временно строителство на обекта, 

като в описанието на подготвителните дейности, не е спазена точно последователността. 

Представена и организация на доставка на материалите. 

В част от описаната по-горе дейност, а именно в описанието на подготвителните 

дейности, не е спазена точно последователността. 

По отношение на Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР 

(определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по 
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контрол на качеството на СМР и влаганите материали), участникът е посочил подробно 

необходимите входни ресурси, дейности и средства за изпълнение на поръчката: човешки 

ресурс; технологичен ресурс; строителна механизация и материали; финансов ресурс. 

Участникът е посочил, че управлението на екипите ще се осъществява от: Ръководител на 

проекта; Технически ръководител; Координатор по контрол на качеството; Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд;  Специалист по част “ВиК”; Специалист по част 

“Електро”; Специалист по “ОВК”. Участникът е представил организация на работата и 

персонала, като е описал състава на екипа и съответните отговорности и е посочил броя на 

необходимите работници за изпълнението на всеки вид СМР. Представена е методология за 

извършване на дейностите и получаване на очаквани резултати; методология за организация и 

управление на екипа; методология за предварителна оценка на изпълнение на задачите и 

управление на рисковете; методология за измерване на извършваните работи;  Алгоритъм за 

протичане на процесите по реализиране на договора за строителни дейности на обекта; 

Участникът е идентифицирал критични за качеството и срока на изпълнение точки и мерки за 

тяхното предотвратяване; Описана е технологията на видовете СМР. Представена е подробна 

методология за управление на качеството, организация на качеството; модификация на 

документацията по качеството; вътрешни одити по качество. 

Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите са подробно описани, 

анализирани, посочени са методите на работа, посочени са конкретните им ангажименти и 

начин на работа, като са обвързани с организацията на изпълнение на дейността. В 

представената методология за управление на качеството и организация на качеството при 

изпълнение на строителството, участникът подробно и последователно е представил; 

модификация на документацията по качеството; вътрешни одити по качество, както и начина 

на осигуряване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

В Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, участникът е 

описал нормативните документи, които трябва да бъдат спазвани; посочени са изисквания и  

мерки за здравословни и безопасни условия на труд; изготвяне на „Оценка на риска” и 

„Програма за предотвратяване и намаляване на риска” за всички видове СМР; направена е 

класификация на опасностите; предложени са организационни указания за преодоляване на 

опасностите по етапи. 

В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки за осигуряване 
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на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно техническата спецификация, 

действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти. 

По отношение на Дейност 4.Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие 

върху околната среда, участникът е описал Дейности за ограничаване на отрицателните 

последици върху околната среда преди започване на работите; дейности за ограничаване на 

отрицателните последици върху околната среда на площадката; задължителни мерки за 

опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, 

предмет на настоящата обществена поръчка, както и на води; почви; въздух; прах; шум и 

вибрации; строителни отпадъци; управление на отпадъците.  Участникът подробно е описал 

Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда.  

В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки с цел 

реализиране на съответната дейност за ограничаване на отрицателното въздействие на околната 

среда, съгласно техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите 

технически изисквания и стандарти.  

 В Дейност 5.Приключване на строителството и предаване на обекта, Участникът е 

описал дейностите по почистване и изпълнение на демонтаж на обезопасителните съоръжения 

и окончателно почистване на строителната площадка, както и освобождаване на 

пространството около строителната площадка; след изпълнението на всички строителни 

дейности: оформяне на екзекутивна документация и отстраняване на забележки, съставяне и 

подписване на Акт обр.15 за сградата, предмет на обществената поръчка. 

Участникът е посочил, че приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно 

критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в договора и в действащата 

норматива уредба, приложима за съответните видове строителни работи и в резултат 

от прилагане система за управление на качеството. Участникът е представил План за 

качеството на строителството, както и е посочил действия от страна на изпълнителя при 

установени несъответствия и изпитвания, както и начин на документиране на пробите.  

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта,  в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, свързани с приключване на строителството и предаване на обекта, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката.  
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           Мотиви на комисията: 

           Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

1. Подготовка за започване на СМР на обекта, в описанието на подготвителните дейности, не е 

спазена точно последователността. 

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на много добро 

качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника ДЗЗД „Бул” -75 точки по показател „Техническо предложение“. 

3.Оценка на участника „Никмар Кънстракшън“ ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 

– ВК08 – 43[30] от 21.03.2018 г. 

По отношение на Дейност 1.Подготовка за започване на СМР, участникът подробно е 

описал подготовката за започване на строителството, както и технология на строителство; 

дейности преди започване на строителните работи; мобилизация и подготовка на 

строителството, разрешителни, лицензи или одобрения; участникът подробно е описал 

Организиране на строителната площадка и оборудване на временното строителство и ВОБД. 

Описал е, че организацията в етапа на подготовка на строителната площадка и доставката на 

материали, цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на 

строителните дейности, което е от особенна важност за цялостното изпълнение на поръчката; 

Участникът е описал документите, които са му необходими за започване на строителството и 

тези, които ще бъдат изготвени преди започване на СМР на обекта; Посочил е начина на 

устройство на строителната площадка, начина на осигуряване на сигурност и физическа защита 

на площадката, описал е временните съоръжения, които ще бъдат изградени на обекта и 

обезопасяването му, както и обезопасителните мероприятия. Участникът е описал начина на 

устройство и използване на площадката.  

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности, 
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свързани с подготвителните работи, мобилизация и временно строителство, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката. 

В Дейност 2.Организация на персонала за извършване на СМР (определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по контрол на 

качеството на СМР и влаганите материали), участникът е описал начина на изпълнение на 

всички видове строително-монтажни работи; Описани са видовете СМР и технология на 

изпълнение на видовете СМР; начина на изпълнение на отделните видове строително-монтажни 

работи, както и паралелно изпълнение на отделните видове СМР, които не са зависими едни от 

други в технологично отношение; описани са изискванията, на които ще отговаря предложения 

инженерно – технически състав и строителните работници, които ще използва за изпълнение на 

поръчката, като същите ще бъдат обособени в отделни бригади. Участникът е представил 

организация на персонала, отговорен за извършване на строително-монтажните работи с 

техните – задължения и отговорности. Участникът е описал работните звена и технология на 

изпълнение на основните видове СМР, както и начина на доставка на материали и технологично 

оборудване и съответните мерки за осигуряване на качество.     Участникът е описал мерки и 

изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи и е 

представил план за използване на материалите и качество на закупените материали. 

Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите са подробно описани, 

анализирани, посочени са методите на работа, посочени са конкретните им ангажименти и 

начин на работа, като са обвързани с организацията на изпълнение на дейността. В 

представените мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-

монтажните работи и в плана за използване на материалите и качество на закупените материали, 

участникът подробно и последователно е представил начина на осигуряване на качествено и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

По отношение на Дейност 3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

участникът е описал здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, като е 

посочил и релевантната нормативна уредба. Участникът подробно е представил начина на 

запознаване с необходимите документи за здравословни и безопасни условия на труд и 

провеждане на съответните инструктажи. Участникът е представил организационни указания 

за преодоляване на опасностите по етапи и е описал мерки за осигуряване на безопасност и 
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здраве при работа на видовете СМР, както и мерки и изисквания за осигуряване на безопасност 

и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите 

и на намиращите се на строителната площадка. 

В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно техническата спецификация, 

действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти. 

В Дейност 4.Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда, участникът подробно е описал дейности за ограничаване на отрицателните последици 

върху околната среда преди започване на работите, на площадката, както и задължителни мерки 

за опазване на околната среда на води; почви; въздух /емисии на вредни газове, прах/; шум и 

вибрации; строителни отпадъци и тяхното управление. 

           Участникът е описал дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда извън границите на площадката и дейности по възстановяване на околната среда 

след изпълнение на строително-монтажните работи на обекта. Участникът е описал и достъп до 

комунални услуги. 

           В тази дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки с цел 

реализиране на съответната дейност за ограничаване на отрицателното въздействие на околната 

среда, съгласно техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите 

технически изисквания и стандарти.  

В Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта, участникът е 

описал дейностите по приключване на строителството и предаване на обекта, включващи 

почистване и изпълнение на демонтаж на обезопасителните съоръжения и окончателно 

почистване на строителната площадка, като след изпълнението на всички строителни дейности 

следва оформяне на екзекутивна документация и отстраняване на забележки, съставяне и 

подписване на Акт обр.15. 

Участникът е представил План за качество на строителството. Определени са  три етапа 

за проби и изпитвания:  по време на строителството; при завършване на работите; след 

завършване на работите. Участникът е описал, че при изпълнение на строително-монтажните 

работи ще оказват влияние и следните елементи: безопасност и здраве, околна среда и 

екологични проблеми, организация на движението, рискове, комуникация и публичност, които 

следователно ще се вземат под внимание в плана за осигуряване на качество на строителството; 
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участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР; 

Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителната програма на обекта; 

описани са действия при установени несъответствия и начина на извършване на изпитвания, 

както и начина на провеждане и документиране на пробите. Подробно е представен начина на 

достъп до процеса на строителство от страна на Възложителя, както и принципи при управление 

изпълнението на договора за постигане на целевите резултати и дейности за вътрешен контрол 

за осигуряване на качественото и навременно изпълнение на строителните дейности. Описани 

са разпоредбите на действащото национално законодателство, които ще бъдат спазвани по 

време на изпълнение на проекта. 

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта, в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, свързани с приключване на строителството и предаване на обекта, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката.  

           Мотиви на комисията: 

           Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности, 

свързани с подготвителните работи, мобилизация и временно строителство, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката. 

В Дейност 2.Организация на персонала за извършване на СМР (определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по контрол на 

качеството на СМР и влаганите материали), дейностите, които ще бъдат извършени от 

експертите са подробно описани, анализирани, посочени са методите на работа, посочени са 

конкретните им ангажименти и начин на работа, като са обвързани с организацията на 

изпълнение на дейността. В представените мерки и изисквания за осигуряване на качеството на 

изпълнение на строително-монтажните работи и в плана за използване на материалите и 

качество на закупените материали, участникът подробно и последователно е представил начина 

на осигуряване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 72 от 87          
Регистрационен № А-191-QMS15 

В дейност №3.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, участникът е 

описал здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, подробно са 

анализирани конкретните опасности и мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно техническата спецификация, действащото законодателство, 

съществуващите технически изисквания и стандарти. 

           В дейност №4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда, дейност подробно са анализирани конкретните опасности и мерки с цел реализиране на 

съответната дейност за ограничаване на отрицателното въздействие на околната среда, съгласно 

техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически 

изисквания и стандарти.  

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта,  в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, които предвижда да изпълни, свързани с приключване на строителството и предаване 

на обекта, съгласно изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото 

законодателство и предмета на поръчката.  

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на отлично 

качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане на целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-100 точки по показател „Техническо 

предложение“. 

4.Оценка на участника „Сити билд студио“ ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 – 

ВК08 – 43[31] от 21.03.2018г. 

В Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът е описал подробно Дейност 

№1. Подготовка за започване на СМР на обекта в съответствие с обема и вида на дейностите, 

като е посочил всички необходими дейности, свързани с подготвителните работи и 

мобилизация, съгласно изискванията на възложителя, техническата спецификация, 

действащото законодателство и предмета на поръчката. Описал е дейностите, които ще бъдат 
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извършвани и необходими за подписването на Акт. Обр. 2 и 2а от Наредба №3/31.07.2003г. на 

МРРБ към ЗУТ, организацията на строителната площадка и доставката на материалите.  

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности, 

които предвижда да изпълни, свързани с подготвителните работи, мобилизация и временно 

строителство, съгласно изискванията на възложителя, техническата спецификация, 

действащото законодателство и предмета на поръчката. 

Относно Дейност №2 – организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/- участникът последователно е описал 

предложените от него дейности, като е посочил организационна схема на връзките и 

координационните зависимости между участниците в изпълнението на поръчката; описал е 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части; описани са работници по отделни 

специалности; механизация, машини и оборудване; посочена е технология на строителството и 

обхват на работите и методи по отделните части; посочил е технология за изпълнение на 

строителството на предвидените дейности; описани са предпоставки за гаранции за качество и 

е представен План за качество; посочени са мерки за осигуряване на качеството на СМР; 

участникът е описал отговорностите на ръководството; направено е описание на материалите; 

участникът е описал изисквания за качество и работа и изисквания за технология за 

изпълнението; описан е начина на измерване на извършените работи и начина на одобряването 

им.  

Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите са подробно описани, 

анализирани, посочени са методите на работа, посочени са конкретните им ангажименти и 

начин на работа, като са обвързани с организацията на изпълнение на дейността. В 

представените план за качество и мерки за осигуряване на качеството на строително-

монтажните работи, участникът подробно и последователно е представил начина на 

осигуряване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

 По отношение на Дейност 3-Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

участникът единствено е маркирал дейностите за охрана и осигуряване на безопасност на труда 

и дейности за осигуряване на пожарна безопасност, посочени в техническата спецификация, 

което се явява дословен препис на техническата спецификация.  
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В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

3-Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, не може да се констатира наличие 

на разбиране по отношение на съставляващите дейността задачи, тъй като не са посочени 

конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, свързани с 

реализиране на съответната дейност. Липсва последователност на извършваните дейности.  

               В описанието на Дейност 4-Дейности по ограничаване на отрицателното въздействие 

върху околната среда, участникът подробно е разработил всички аспекти на околната среда, 

като е представил методика за оценка на аспектите на околната среда и критерии за оценка на 

значимостта на аспектите на околната среда; участникът е идентифицирал аспектите на 

околната среда и определяне на ЗАОС; направена е оценка на риска и на въведените предпазни 

мерки, като е посочил и конкретни мерки за опазване на околната среда и превантивни 

природозащитни мерки. 

          В тази дейност подробно са анализирани конкретните аспекти на околната среда, рискове 

и мерки за опазване на околната среда и превантивни природозащитни мерки с цел реализиране 

на съответната дейност за ограничаване на отрицателното въздействие на околната среда, 

съгласно техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите 

технически изисквания и стандарти.  

            В  Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта, участникът 

подробно е посочил начина на предаване и приемане на изпълнението на обекта, като е описал 

изискуемите дейности. 

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта, в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, свързани с приключване на строителството и предаване на обекта, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката.  

           Мотиви на комисията: 

            Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

3-Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, не може да се констатира наличие 

на разбиране по отношение на съставляващите дейността задачи, тъй като не са посочени 
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конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, свързани с 

реализиране на съответната дейност, а е направен единствено дословен препис на техническата 

спецификация. Липсва последователност на извършваните дейности, което води до 

обоснованото заключение, че участникът предлага добро качество при изпълнение на всички 

предвидени от възложителя дейности.  

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на добро 

качество при изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника „Сити билд студио“ ЕООД -50 точки по показател „Техническо предложение“ 

5. Оценка на участника „Интерхолд” ЕООД - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 

43[32] от 21.03.2018 г. 

  Мотиви на комисията: 

В Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът е описал подробно Дейност 

1. Подготовка за започване на СМР на обекта в съответствие с обема и вида на дейностите, като 

е дефинирал дейности, предмет на предварителния период; показани са отговорностите на 

експертите на екипа; посочени са стъпки за подготовка за започване на СМР на обекта, свързани 

конкретно с изпълнение на СМР; представена е мобилизация, включваща подготвителни 

работи; описан е начина на разчистване на площадката и са предвидени специализирани 

бригади за изпълнение на СМР. 

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности, 

свързани с подготвителните работи и мобилизация, съгласно изискванията на възложителя, 

техническата спецификация, действащото законодателство и предмета на поръчката. 

Относно Дейност 2 – организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/- участникът подробно е описал 

дейностите, свързани с организация на персонала и конкретните ангажименти на експертите, 

организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали. Описан е 

ръководният състав за изпълнение на строително-монтажните работи, като са посочени 
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задължения и отговорности; представена е технология на изпълнение на видове СМР; описана 

е организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали; посочени 

са методи за контрол и приемане на извършените СМР и е описана система за осигуряване на 

качеството.  

Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите са подробно описани, 

анализирани, посочени са методите на работа, посочени са конкретните им ангажименти и 

начин на работа, като са обвързани с организацията на изпълнение на дейността. В 

представената организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите 

материали, участникът подробно и последователно е представил начина на осигуряване на 

качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

По отношение на Дейност 3-Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

участникът подробно е дефинирал мерки за безопасни условия на труд, като е представил и 

план за действие при аварийни ситуации. 

В тази дейност подробно са анализирани конкретните мерки за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, съгласно техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти. 

Относно Дейност 4- Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху 

околната среда, участникът единствено е посочил препоръки за намаление на щетите и 

замърсяването, като само е маркирал безопасността на работа и е посочил начин на безопасно 

складиране на строителни материали и мероприятия, свързани с прекъсване на проводи при 

извършване на СМР.  

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

4 -Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, не може да 

се констатира наличие на разбиране по отношение на съставляващите дейността задачи, тъй 

като не са посочени конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, 

свързани с реализиране на съответната дейност. Липсва последователност на извършваните 

дейности. Всичко описано по-горе, води до обоснованото заключение, че участникът предлага 

добро качество при изпълнение на дейностите. 

            В  Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта, участникът ясно е 

посочил начина на предаване и приемане на изпълнението на обекта, като е описал изискуемите 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 77 от 87          
Регистрационен № А-191-QMS15 

дейности, които предвижда да изпълни и документи; посочени са необходими документи при 

предаване на обекта по ЗУТ; представен е план за осигуряване на качеството. 

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта, в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, свързани с приключване на строителството и предаване на обекта, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката.  

           Мотиви на комисията: 

           Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност  

4- Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, не може да 

се констатира наличие на разбиране по отношение на съставляващите дейността задачи, тъй 

като не са посочени конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, 

свързани с реализиране на съответната дейност, като единствено са посочени препоръки за 

намаление на щетите и замърсяването и само е маркирана безопасност на работа. Липсва 

последователност на извършваните дейности, което води до обоснованото заключение, че 

участникът предлага добро качество при изпълнение на всички предвидени от възложителя 

дейности.  

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на добро 

качество при изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника „Интерхолд” ЕООД -50 точки по показател „Техническо предложение“. 

 (6) Оценка на участника ДЗЗД „Оборище РК” - оферта с Вх № към РОБ17 – ВК08 – 

43[33] от 21.03.2018 г. 

Мотиви на комисията: 

В Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът е описал подробно Дейност 

1. Подготовка за започване на СМР на обекта в съответствие с обема и вида на дейностите, като 

е посочил дейности, които предвижда да изпълни при подготовка на строителната площадка; 
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участникът е представил общи данни за обекта и е описал етапите на строителство на обекта и 

е представил описание на  временна организация и безопасност на движението по време на 

изълнение на строително-монтажни работи.  

Участникът е описал подробно Дейност №1. Подготовка за започване на СМР на обекта 

в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими дейности при 

при подготовка на строителната площадка, съгласно изискванията на възложителя, 

техническата спецификация, действащото законодателство и предмета на поръчката. 

По отношение на Дейност 2. Организация на персонала за извършване на СМР и 

определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрола на качеството на СМР и влаганите материали, участникът единствено 

е представил организационна схема на ключовия персонал. При дефиниране на конкретните 

ангажименти на експертите, участникът е описал ангажименти неотносими към предмета на 

поръчката. Например: за Ръководител на обекта, участникът е посочил, че същият ще 

контролира работата на работниците и служителите в складовата база и ще отговаря за 

правилното съхранение и разполагане в складовата база на стоките и материалите и тяхната 

инвентаризация, което не е относимо към предмета на поръчката. Изискуемият от възложителя 

ключов експерт е Ръководител на проект, а не ръководител на обект-складова база. В 

предложението си, участника е посочил единствено, че „ВиК“ специалистът ще следи и 

контролира изпълнението на СМР в част „ВиК“, което е логично, съобразно изискуемата 

специалност, но не е посочил конкретните ангажименти на същия, относими към предмета на 

поръчката; относно Специалист „Електро“ – в предложението си, участникът е описал 

едиствено, че лицето ще следи и контролира изпълнението на СМР в част «Електро», но не е 

посочил конкретните ангажименти на същия, относими към предмета на поръчката; за  

Специалист „ОВК“, участникът е описал единствено, че лицето ще следи и контролира 

изпълнението на СМР в част „ОВК“, но не е посочил конкретните ангажименти на същия, 

относими към предмета на поръчката. 

В своето предложение, участникът не е представил организация на дейностите по 

контрола на качеството на СМР и влаганите материали. 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

2. Организация на персонала за извършване на СМР и определяне на конкретните ангажименти 

на експертите по отделните части, организация на дейностите по контрола на качеството на 
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СМР и влаганите материали, не може да се констатира наличие на разбиране по отношение на 

съставляващите дейността задачи, тъй като не са посочени ангажименти на експертите по 

отделните части, конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, 

свързани с реализиране на съответната дейност. Липсва организация на дейностите по контрола 

на качеството на СМР и влаганите материали, липсва последователност на извършваните 

дейности.  

Относно Дейност 3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

участникът е посочил подробно мерки и изисквания към организацията на строителната 

площадка, по време на изпълнение на СМР за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд са описани ясно мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

извършване на СМР, включително на местата със специфични рискове. Представено е 

разпределение на етапи на мероприятията по здравословни и безопасни условия на труд и  

класификация на опасностите. Участникът е описал конкретни организационни и технологични 

мероприятия; инструкции за безопасна работа; организационен план за преодоляване на 

опасностите по етапи. Представено е описание на организация на строителната площадка, като 

подробно са посочени мерки за безопасност при изкопни работи и работа на височина и мерки 

за безопасност при СМР. 

В тази дейност подробно са анализирани конкретните мерки за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, съгласно техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти. 

В Дейност 4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната 

среда, участникът единствено е направил прогноза за образуваните строителни отпадъци и 

степента на тяхното материално оползотворяване и бланкетно е описал мерки, които се 

предприемат при управление на образуваните строителни отпадъци.  

Участникът не е предвидил мерки при ниво на шума, надвишаващо допустимите 

граници, каквито са изискванията на възложителя, поставени в Техническата спецификация.  

Участникът в Дейност 5. Приключване на строителството и предаване на обекта, 

подробно е описал начина на предаване и приемане на обекта, контрол, управление и 

координация на дейностите на всички участници в строителния процес. Описани са 

необходимите документи за приемане на работата, предвидени в ЗУТ и подзаконовите 
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нормативни актове. Описан е начина на одобрение на видовете работи, съгласно изискванията 

на възложителя. 

Участникът е описал подробно Дейност 5 .Приключване на строителството и предаване 

на обекта, в съответствие с обема и вида на дейностите, като е посочил всички необходими 

дейности, свързани с приключване на строителството и предаване на обекта, съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация, действащото законодателство и 

предмета на поръчката.  

       Мотиви на комисията: 

            Въз основа на горното комисията установи, че в предложението за изпълнение на 

поръчката на участника са в сила следните обстоятелства: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на  Дейност 

2. Организация на персонала за извършване на СМР и определяне на конкретните ангажименти 

на експертите по отделните части, организация на дейностите по контрола на качеството на 

СМР и влаганите материали, участникът единствено е представил организационна схема на 

ключовия персонал. При дефиниране на конкретните ангажименти на експертите, участникът е 

описал ангажименти неотносими към предмета на поръчката. Например: за Ръководител на 

обекта, участникът е посочил, че същият ще контролира работата на работниците и служителите 

в складовата база и ще отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база на 

стоките и материалите и тяхната инвентаризация, което не е относимо към предмета на 

поръчката. Изискуемият от възложителя ключов експерт е Ръководител на проект, а не 

ръководител на обект-складова база. В предложението си, участникът е посочил единствено, че 

«ВиК» специалистът ще следи и контролира изпълнението на СМР в част „ВиК“, което е 

логично, съобразно изискуемата специалност, но не е посочил конкретните ангажименти на 

същия, относими към предмета на поръчката; относно Специалист «Електро» – в 

предложението си, участникът е описал единствено, че лицето ще следи и контролира 

изпълнението на СМР в част «Електро», но не е посочил конкретните ангажименти на същия, 

относими към предмета на поръчката; за  Специалист «ОВК», участникът е описал единствено, 

че лицето ще следи и контролира изпълнението на СМР в част «ОВК», но не е посочил 

конкретните ангажименти на същият, относими към предмета на поръчката. 

В своето предложение, участникът не е представил организация на дейностите по 

контрола на качеството на СМР и влаганите материали. 
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В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на Дейност 

2. Организация на персонала за извършване на СМР и определяне на конкретните ангажименти 

на експертите по отделните части, организация на дейностите по контрола на качеството на 

СМР и влаганите материали, не може да се констатира наличие на разбиране по отношение на 

съставляващите дейността задачи, тъй като не са посочени ангажименти на експертите по 

отделните части, конкретни мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, 

свързани с реализиране на съответната дейност. Липсва организация на дейностите по контрола 

на качеството на СМР и влаганите материали, липсва последователност на извършваните 

дейности.  

           В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на  Дейност 

4. Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, участникът 

единствено е направил прогноза за образуваните строителни отпадъци и степента на тяхното 

материално оползотворяване и бланкетно е описал мерки, които се предприемат при управление 

на образуваните строителни отпадъци. Участникът не е предвидил мерки при ниво на шума, 

надвишаващо допустимите граници, каквито са изискванията на възложителя, поставени в 

Техническата спецификация. Липсват конкретни мерки, способи и методи на организация на 

работата и резултати, свързани с реализиране на дейността. 

         В описаните по-горе дейности няма ясна  последователност на извършването им, липсват 

конкретни мерки, посочени по–горе в мотивите на комисията, способи и методи на организация 

на работата и резултати, свързани с реализиране на дейностите. 

         Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя Методика 

за оценка по показател „Техническо предложение“, комисията единодушно реши, че от 

направеното предложение може да се изведе обосновано предположение за качествено 

изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности. 

         Поради това спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на 

участника ДЗЗД „Оборище РК” - 25 точки по показател „Техническо предложение“ 

 

Обобщаваща таблица за полученото оценяване по показател Т- Техническа оценка с 

относителна тежест от 60% в комплексната оценка , съгласно методиката за оценка: 

№ Наименование на участника Оценка на участника 

по показател Т-

0,60хТ 
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техническа оценка, в 

точки 

1. ДЗЗД „Презента“ 75 45,00 

2. ДЗЗД „Бул“ 75 45,00 

3. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 100 60,00 

4. „Сити Билд Студио” ООД 50 30,00 

5. „Интерхолд” ЕООД 50 30,00 

6. ДЗЗД „Оборище РК” 25 15,00 

 

След като Комисията разгледа и оцени Техническите предложения на допуснатите до 

техническа оценка Участници, което е отразено в настоящия Протокол, взе решение да оповести 

и уведоми Участниците в процедурата, а също и всички останали заинтересовани лица, че на 

04.052018, от 9,30 ч. в заседателната зала на район „Оборище“, в гр. София, бул. „Мадрид“ № 

1, ет. 2, ще пристъпи към отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите от допуснатите 

Участници ценови параметри за изпълнение, чиито Технически предложения са разгледани и 

оценени.  

Пликовете с предлагани ценови параметри от офертите на Участниците, които не 

отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени. 

На  04.05.2018г.  в сградата на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1, комисия,  назначена 

със Заповед РОБ18- РД09-52/22.03.2018г. на кмета на СО-район „Оборище” проведе публично 

заседание за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на 

участниците в процедурата. 

На заседанието на комисията не присъстваха лица по чл.52, ал.2 от ППЗОП, уведомени 

предварително по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви предложените 

от тях цени. 

1. Предложената от участника ДЗЗД „Презента“ е 2 973 043, 30 лв. без ДДС, с включени 

10% непредвидени разходи. 

2. Предложената от участника ДЗЗД „Бул“ е 2 900 753, 51 лв. без ДДС, с включени 10% 

непредвидени разходи. 
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3. Предложената от участника „Никмар Кънстракшън“ ЕООД е 3 138 944, 82 лв. без 

ДДС, с включени 10% непредвидени разходи. 

4. Предложената от участника „Сити Билд Студио” ООД е 3 032 495, 06 лв. без ДДС, с 

включени 10% непредвидени разходи. 

5. Предложената от участника „Интерхолд” ЕООД е 2 821 060, 31 лв. без ДДС, с 

включени 10% непредвидени разходи. 

6. Предложената от участника ДЗЗД „Оборище РК” е 3 149 561, 07 лв. без ДДС, с 

включени 10% непредвидени разходи. 

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание с преглед на ценовите 

предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя.  

След оценка на техническите предложения комисията извърши проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от 

Възложителя условия. Не се установи несъответствие с изискуемата форма. Ценовите 

предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници са изготвени съгласно 

образец № 6 от утвърдената от Възложителя документация.  

Комисията премина към проверка на ценовите предложения по реда на  чл.72, ал.1 от 

ЗОП. Комисията установи, че ценовата оферта на всеки от участниците не е с повече от 20 на 

сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници и 

пристъпи към оценяване на  предложенията, които отговарят на поставените от Възложителя 

изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в методиката. 

 

V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ 

Комисията продължи работата си чрез оценяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена“. 

Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата 

оценка. 

Показатели за оценяване 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 
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Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където: 

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 

-  Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%; 

-  Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%. 

Финансова оценка - Ф - максимален брой 100 точки 

Оценка на Финансовото предложение 

Ф - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 

поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: 

Ф = Цмин/Цп х 100, където: 

Цмин - минималната предложена цена от участник, сред всички допуснати до 

оценка оферти; 

Цп – цената, предложена от участника. 

Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

Участникът ДЗЗД „Презента“ 

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/2 973 043, 30 х 100  

Ф = 94,89 т.  

Участникът ДЗЗД „Бул“ 

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/2 900 753, 51 х 100  

Ф = 97,25 т.  

Участникът „Никмар Кънстракшън“ ЕООД  

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/3 138 944, 82 х 100  

Ф = 89,87 т.  

Участникът „Сити Билд Студио” ООД  

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/3 032 495, 06  х 100  
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Ф = 93,03 т.  

Участникът „Интерхолд” ЕООД  

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/2 821 060, 31 х 100  

Ф =100 т.  

Участникът ДЗЗД „Оборище РК”  

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 2 821 060, 31/3 149 561, 07 х 100  

Ф = 89,57 т.  

 

№ Наименование на участника Оценка на участника 

по показател Ф – 

Ценово предложение в 

точки 

0,40хФ 

1. ДЗЗД „Презента“ 94,89 37,96 

2. ДЗЗД „Бул“ 97,25 38,90 

3. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 89,87 35,95 

4. „Сити Билд Студио” ООД 93,03 37,21 

5. „Интерхолд” ЕООД 100 40,00 

6. ДЗЗД „Оборище РК” 89,57 35,83 

 

Оценките от показател Техническа оценка, съгласно протокол № 2 са: 

№ Наименование на участника Оценка на участника 

по показател Т-

техническа оценка, в 

точки 

0,60хТ 

1. ДЗЗД „Презента“ 75 45,00 

2. ДЗЗД „Бул“ 75 45,00 

3. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 100 60,00 

4. „Сити Билд Студио” ООД 50 30,00 
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5. „Интерхолд” ЕООД 50 30,00 

6. ДЗЗД „Оборище РК” 25 15,00 

 

Общия сбор на точки след изчисляване на отделните показатели: 

№ Наименование на участника Оценка на 

участника по 

показател Т-

техническа 

оценка  х 0,60 

Оценка на 

участника по 

показател Ф 

– Ценово 

предложение 

х 0,40 

Комплексната 

оценка – 0,60хТ + 

0,40хФ 

1. ДЗЗД „Презента“ 45,00 37,96 82, 96 

2. ДЗЗД „Бул“ 45,00 38,90 83, 90 

3. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 60,00 35,95 95,95 

4. „Сити Билд Студио” ООД 30,00 37,21 67,21 

5. „Интерхолд” ЕООД 30,00 40,00 70,00 

6. ДЗЗД „Оборище РК” 15,00 35,83 50,83 

 

След извършените действия по оценка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира допуснатите участници в 

публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на 

строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Разширение на сградата 

на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б 

 

 Първо място - „Никмар Кънстракшън“ ЕООД 

 Второ място - ДЗЗД „Бул“ 

 Трето място - ДЗЗД „Презента“ 

 Четвърто място - „Интерхолд” ЕООД 

 Пето място - „Сити Билд Студио” ООД 

 Шесто място - ДЗЗД „Оборище РК” 
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 Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 109, т. 2 от ЗОП, 

комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

 Предлага на кмета на район „Оборище“ – СО да сключи договори с класирания на първо 

място участник – „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, ЕИК 101105090, със седалище и адрес на 

управление: гр. Петрич, област Благоевград, община Петрич, ул. „България“ № 75, 

представлявано от Николай Борисов Влахов – управител. 

С извършване на класирането на участниците, комисията приключи своята работа и 

подписа доклада, както следва:  

Председател:  

1. Десислава Милева __________ 

/Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО/ 

Членове:  

 

2. Михаил Йолов __________ 

/Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО/ 

3. Иванка Костова __________ 

/Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО/ 

4. Магджилда Кюпчиян __________ 

/Гл. експерт  „Строителство“ в отдел „ИИИКРКТД“ на район „Оборище“ – СО / 

5. Елена Дамянова __________ 

/Старши експерт в отдел „ЧРСД“, район „Оборище”/ 

 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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