
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:(П)  
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,  
упълномощено длъжностно лице,  
съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г.  

П Р О Т О К О Л 
 

№1 
 
от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, 

ал. 1, т.12 от ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор за обект: 

„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община „Борован“, 

открита с Решение № 202/27.08.2018г. на Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска, 

упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед №277/30.08.2016г. на Кмета на 

Община Борован – инж.Десислава Димитрова Тодорова и публикувано обявление в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00690-2018-0005. 
 

На 18.09.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на Община Борован, с адрес с. Борован, 

ул. „Иван Вазов“ №1, в изпълнение на Заповед №233/18.09.2018г. на зам. Кмета на 

Община Борован Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска се събра състав на комисия в 

състав: 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

Десислава Николаева Марковска- - Зам.-кмет: 
"Инвестиционни политики, проекти и обществени 
поръчки“ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

1.инж. Калинка Стоянова Петкова- Директор Дирекция - 
„УТОСЕУЗГФ“  
2. инж.Владимир Валентинов Буковски– гл.експ. „УС“ 

 
3. Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“ 

 
4. Цвети Добринова Антонова- гл.спец.“ОП“ 

 
 
 

за да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната 

обществена поръчка. 
    Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva
http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva
http://www.borovan.bg/index.php?lang=bg&x=yana-tosheva-betsinska-georgieva


 
 
 
 
 
 
 
 

 

До крайния срок – 17:00 часа на 17.09.2018г. са подадени оферти от следните 

участници: 
 
 

 

Входящ номер и дата: Участник: 
  

1.№30-348/17.09.2018, 09.59ч. „Ведипема” ЕООД 
  

2.№30-349/17.09.2018г., „Кимтекс ЛС” ООД 

10.01ч.  
  

3. №30-350/17.09.2018г., „Три-ЕС” ЕООД 

10.05ч.  
  

4.№30-351/17.09.2018г., „Стройнорм” ЕООД 

10.05ч.  
  

5. №30-352/17.09.2018г., „Сет Инженеринг” ЕООД 

10.10ч.  
  

6. №30-353/17.09.2018г., „Надзор Борован 2018” ДЗЗД 

11.02ч.  
  

 

 

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, 

съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
 

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП комисията ще извърши оценката на 

техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждането на 

предварителен подбор. 
 

I. След като комисията се увери, че пликовете са непрозрачни и с ненарушена 

цялост, както и че върху всички пликове са изписани имената на участника, с адрес и 

телефон за контакти и предмета на поръчката, за която се кандидатства, пристъпи към 

отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно входящия 

регистър: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Оферта  с  Вх.  №  30-348/17.09.2018  г.,  подадена  от  участник  „Ведипема” 
 
ЕООД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 75 950.00 лв. без ДДС и 91 140.00 с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 

2. Оферта с Вх. № 30-349/17.09.2018 г., подадена от участник „Кимтекс ЛС” 
 
ООД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 38 211.94 лв. без ДДС и 45 854.33 лв. с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 

3. Оферта с Вх. № 30-350/17.09.2018 г., подадена от участник „Три-ЕС” ЕООД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 52 000.00 лв. без ДДС и 62 400.00 лв. с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 

4. Оферта с Вх. № 30-351/17.09.2018 г., подадена от участник „Стройнорм”  
ЕООД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 99 900.00 лв. без ДДС и 119 880.00 лв. с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 

5. Оферта с Вх. № 30-352/17.09.2018 г., подадена от участник „Сет 

Инженеринг” ЕООД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 103 880.00 лв. без ДДС и 124 656.00 лв. с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 

6. Оферта с Вх. № 30-353/17.09.2018 г., подадена от участник „Надзор Борован  
2018” ДЗЗД. 
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата и оповести неговото 

съдържание. Председателят на комисията отвори плика със съдържащото се в него 

ценово предложение и оповести общата цена за изпълнение на поръчката от участника 
 
в размер на 51 265.00 лв. без ДДС и 61 518.00 лв. с ДДС. 
 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение, запечатания непрозрачен плик на 

участника съдържащ Ценовото предложение и съдържащото се в него Ценово 

предложение. 
 
 

 

С извършването на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата 

на чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Съгласно чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията продължи работата си в закрито 

заседание като разгледа представените оферти относно съответствието им с 

предварително обявените условия. 
 

1. След като подробно разгледа представените от участниците ценови 

предложения, комисията установи: 
 

Оферта на „Ведипема”ЕООД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс 
 

Оферта на ”Кимтекс ЛС” ООД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс. 
 

Оферта на ”Три-ЕС” ЕООД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс. 
 

Оферта на ”Стройнорм” ЕООД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оферта на ”Сет Инженеринг” ЕООД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс. 
 
 

 

Оферта на ”Надзор Борован 2018” ДЗЗД 
 

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на 

изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен 

надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от 

Възложителя максимален финансов ресурс. 
 
 

 

Комисията подробно разгледа представените от допуснатите до този етап 

участници технически предложения и установи: 
 

Участник „Ведипема” ЕООД 
 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 
 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – четири месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 
 
Срокът за валидност на офертата посочен в т. IV.2.6 на обявението за поръчка е 6 

месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Същият срок е 

посочен и в т. 7.1. от документацията за участие - Срокът на валидност на офертите 

трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване 

на офертите. В Образец № 4 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за 

срока на валидност на офертата е посочен срок от четири месеца. 
 
Комисията допуска техническото предложение на участника до разглеждане, тъй като е 

налице противоречие на влезлите в сила изисквания на възложителя, касещи срока на 

валидност на офертата на участника. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на 

обществената поръчка. 
 

II. Дейностите, които ще извърши екипа на участника от специалисти са свързани 
 
с: 
 
Обхвата на услугата – строителен надзор по време на строителството, координатор 
 
безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад. 
 
Описание на подлежащите на изпълнение СМР 
 
Описание на обекта на СМР, подлежащ на строителен надзор 
 
Контрол на строителните работи 
 
Изисквания за безопасност 
 
Организация на строителството 
 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката 
 

1. Екип – Специалисти и разпределение на отговорностите при извършване на 

постоянен контрол и наблюдение по време на изпълнение на строително монтажните 

работи  
1.1.Ръководител екип  
1.2. Експерт част „Пътна”  
1.3. Експерт част „КБЗ”  
1.4. Експерт „Контрол на качеството”  
1.5. Експерт „Геодезия”  
1.6. Неключови специалисти Разпределение на отговорностите при извършване на 

постоянен текущ контрол и  
наблюдение по време на изпълнението на СМР, на ниво отделна 

задача Задача 1 – Контрол по законосъобразното започване на строежа  
Задача 2 – Предаване на одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила 

разрешение за строеж на Изпълнителя на СМР и съставяне и подписване Протокол 

Образец №1 от Наредба №3 от юли 2003г. 
 
Задача 3 – Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строежжа Задача 4 – Дейности на строителния надзор по заверяване на 

Заповедната книга на строежа 

 

Задача 5 – Дейности на строителния надзор по установяване на всички видове СМР, 

подлежащи на закриване Задача 6 – Дейности на строителния надзор по контрол на 

качеството на влаганите строителни материали и изделия 

 

Задача 7 -  Дейности на строителния надзор по спазване изискванията за здравословни  
и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР 



Задача 8 - Дейности на строителния надзор по установяване годността за приемане на 
 
строежа и съставяне на Констативен акт Образец 15 по Наредба №3 към ЗУТ 
 
Задача 9 - Дейности на строителния надзор по изготвяне на Окончателен доклад по 
 
чл.168, ал.6 от ЗУТ за годността за въвеждане в експлоатация на обекта 
 
Задача 10 - Дейности на строителния надзор по изготвяне и представяне на Технически 
 
паспорти за всеки обект 
 
Задача 11 – Изготвяне от името на Възложителя и внасяне в ДНСК на писмено искане 
 
за назначаване на ДПК 
 
Разпределение на отговорностите в екипа от специалисти за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на 

тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по 

отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на 

влагане, изпитания и др. 
 

- Контрол върху влаганите строителни материали 
 
Етап 1 – Изготвяне и приемане на Система за контрол на качеството по време на 
 
изпълнение на проекта 
 
Етап 2 – Строителният надзор ще изготви наръчник с насоки и формуляри за 
 
мониторинг на контрола на влаганите строителни материали, изделия и оборудване за 
 
строежа 
 
Етап 3 – одобряване на източниците за материали 
 

- Контрол на строителните съоръжения и техника  
- Извършване на функцията на координатор по безопасност и здраве  
- Съпътстващи работи 

 
Иновативни методи при изпълнение на дейностите, които допринасят за изпълнението 
 
на строителния обект при спазване на качеството на строителството за обществената 
 
поръчка 
 
Иновативни методи на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на 
 
грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. 
 
Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти. 
 
Стратегия за упражняване на контрол по видовете СМР, последователността на 

тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение Мерки за управление на 

критичните точки 

 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 
 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на поръчката, ценовото и техническото предложение на участника „Ведипема” 
 

ЕООД отговарят на предварително обявените условия. 

 

Участник „Кимтекс ЛС” ООД 

 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – четири месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 
 
Срокът за валидност на офертата посочен в т. IV.2.6 на обявението за поръчка е 6 

месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Същият срок е 

посочен и в т. 7.1. от документацията за участие - Срокът на валидност на офертите 

трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване 

на офертите. В Образец № 4 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за 

срока на валидност на офертата е посочен срок от четири месеца. 
 
Комисията допуска техническото предложение на участника до разглеждане, тъй като е 

налице противоречие на влезлите в сила изисквания на възложителя, касещи срока на 

валидност на офертата на участника. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 
 

Дейности, необходими за изпълнение на поръчката: 
 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и 

въвеждане в експлоатация на строежите, в задължителния обхват, регламениран в ЗУТ 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
 
Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно 

разпоредбите на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд. 
 
Контролиране на кадастралното заснемане на обектите от изпълнителя по договора за 

строителство, изготвяне на документация за издаване на удостоверения от службата по 

геодезия, картография и кадастър. 
 
Изготване на окончателен доклад за отделните строежи и Технически паспорт за 

строежа. 
 
Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежи. 
 

Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на 

строежите. 
 
Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна 

уредба и правилата на Програма за развитие на селските райони 2014-20120г. Очакване 

резултати. 
 
Мониторинг на методите за контрол на изпълнението. 

 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на поръчката, ценовото и техническото предложение на участника „Кимтекс ЛС” 
 

ООД отговарят на предварително обявените условия. 

 

Участник „ТРИ-ЕС” ЕООД 
 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 
 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – шест месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 
 

Раздел I – Общи положения 
 
1. Обхват на поръчката и етапи на изпълнение:  

- дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на 

Строежа  
- дейност по упражняване на строителен надзор  
- координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация  
- контрол на строителните продукти и на извършените СМР  
- отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР  
- извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл;54 

 
от ЗКИР 

 
2. Цели и очаквани резултати  
3. Срок за изпълнение на поръчката  
4. Приложимо законодателство и нормативна уредба  

Раздел II. Обхват на консултантската услуга при изпълнението на строежа  
1. Основни принципи  
2. Отговорности на консултанта 
 

Раздел III. Организация и управление при извършване на услугата 
 

1. Общ управленски подход  
2. Етапи в организацията и управлението при извършване на услугата  
3. Мониторинг на методите на изпълнение на главните видове работи  
4. Дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните 

материали за изпълнение на поръчката 
 

Раздел IV. Структура и организаия на консултантския екип 
 

1. Организация на екипа и отговорности  
2. Обезпеченост на дейностите 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. Система за вътрешно-фирмена комуникация  
4. Взаимодействие с участниците в строителния процес  
5. Комуникация и взаимовръзки  

VI. Организация за обезпечаване на гаранционна отговорност 

 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 
 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на поръчката, ценовото и техническото предложение на участника „ТРИ-ЕС” ЕООД 
 

отговарят на предварително обявените условия. 

 

Участник „Стройнорм” ЕООД 

 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 
 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – четири месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 
 
Срокът за валидност на офертата посочен в т. IV.2.6 на обявението за поръчка е 6 

месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Същият срок е 

посочен и в т. 7.1. от документацията за участие - Срокът на валидност на офертите 

трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване 

на офертите. В Образец № 4 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за 

срока на валидност на офертата е посочен срок от четири месеца. 
 
Комисията допуска техническото предложение на участника до разглеждане, тъй като е 

налице противоречие на влезлите в сила изисквания на възложителя, касещи срока на 

валидност на офертата на участника. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 
 

Описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени 
 

Ключова дейност 1 – Законосъобразно започване на строежа и отговорни лица за 

тези дейности 
 

Ключова дейност 2 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително монтажни работи. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 3 – Изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласно 

чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на разрешение за ползването му, включително 



технически паспорт за строежа, съгласно Наредба №5 от 2006г. за техническите 

паспорти на строежите.Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 4 – Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и 

подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР от строителя. Отговорни 

лица. 
 

Ключова дейност 5 – Присъствие на всички заседания между участниците в 

инвестиционния процес. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 6 – По време на изпълнение на строителните и монтажни 

работи осигурява постоянно присъствие на експертите от екипа по всички проектни 

части, които са необходими за изпълнение на договора. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 7 – Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на 

СМР и вземане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционния 

проект след съгласуване с представителите на възложителя. Отговорни лица. 

 

Ключова дейност 8 – Контролира качеството на извършване на СМР и 

предотвратява с действията си по компетентност нарушаване на технологичната им 

последователност чрез издаване на предписания и заповеди, които вписва в 

заповедната книга на строежа. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 9 – Обсъждане с проектантите и строителите на възникнали 

проблеми и информиране на възложителя и РДНСК за всяко нарушение на стрителните 

нормативни разпоредби. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 10 – Контролира задължителното изпълнение на заповедите на 

проектанта на строежа. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 11 – При необходимост изготвя оценка на съответствие за 

преработка на инвестиционния проект. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 12 – Изготвя писмено констатации. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 13 – Взема решения за спиране и пускане на строежа, 

съгласувано с представители на Възложителя. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 14 – изготвяне и заверка на екзекутивна документация. 
 
Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 15 – Недопускане на увреждане на трети лица и имоти при 

изпълнение на строителството. Отговорни лица. 
 

Ключова дейност 16 – Упражняване на строителен надзор по време на 

отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове. Отговорни 

лица. 
 

Организация на експертите 
 

Разпределение на отговорностите по изпълнение на дейностите 

Разпределение на експертите на ниво отделна задача 



 
 
 
 
 
 
 

 

Начини на осъществяване на комуникация с останалите участници в процеса на 

реализация на проекта. 
 

Органограма за връзките между участниците в строително-инвестиционния 

процес при реализация на СМР 
 

Организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително 

монтажни работи 
 

Организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и 

изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и 

качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на 

съхранение, начин на влагане, изпитания и др. 
 

Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи 

изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за 

изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството. 
 

Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на 

строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в 

изпълнението и документирането на строителния процес. 
 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини 

за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката. 

 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 
 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на  поръчката,  ценовото  и  техническото  предложение  на  участникът  отговарят  на 
 

предварително обявените условия. 
 
 
 

 

Участник „Сет Инженеринг” ЕООД 

 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 
 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – четири месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Срокът за валидност на офертата посочен в т. IV.2.6 на обявението за поръчка е 6 

месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Същият срок е 

посочен и в т. 7.1. от документацията за участие - Срокът на валидност на офертите 

трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване 

на офертите. В Образец № 4 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за 

срока на валидност на офертата е посочен срок от четири месеца. 
 
Комисията допуска техническото предложение на участника до разглеждане, тъй като е 

налице противоречие на влезлите в сила изисквания на възложителя, касещи срока на 

валидност на офертата на участника. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 
 

1. Описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително 

документацията, която следва да бъде изготвена  
Организация на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите и 

дейностите между експертите:  
-   Ръководител на екипа  
-   Експерт по част „Пътна”  
- Специалист по контрол на качеството - 

Експерт „КБЗ” - Експерт „Геодезия” 

 

Начини за осъществяване на комуникация с Възложителя и с проектантския екип, с 

външни институции Описание на дейностите 

 

Основна дейност 1 – законосъобразно започване на строежа  
Основна дейност 2 – упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи Основна дейност 3 – изготвяне на окончателен доклад 

за строежа, съгласно чл.168,  
ал.6 от ЗУТ за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически 

паспорт на строежа Разпределение на експертите на ниво отделна задача и резултат 

от изпълението на дейностите 

 

Организационни решения и отговорности на експертите за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия по 

отношение на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и 

качество Организационни решения и отговорности на предложените от участника 

отговорни 
 

експерти за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху 

ритмичността на доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания на 

строителните материали и изделия. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на 
 

строителния надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект 
 

при  спазване  на  качеството  на  строителството  и  предотвратяване  на  грешки  в 
 

изпълнението и документирането на строителния процес 
 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, с които да се 
 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 
 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на  поръчката,  ценовото  и  техническото  предложение  на  участникът  отговарят  на 
 

предварително обявените условия. 

 

Участник „Надзор Борован 2018” ДЗЗД 

 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери съответствието на 

техническото предложение на участника с предварително обявените условия. 
 

Участникът е предложил следното: 
 

Срок на валидност на офертата – четири месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 
 
Срокът за валидност на офертата посочен в т. IV.2.6 на обявението за поръчка е 6 

месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Същият срок е 

посочен и в т. 7.1. от документацията за участие - Срокът на валидност на офертите 

трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване 

на офертите. В Образец № 4 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за 

срока на валидност на офертата е посочен срок от четири месеца. 
 
Комисията допуска техническото предложение на участника до разглеждане, тъй като е 

налице противоречие на влезлите в сила изисквания на възложителя, касещи срока на 

валидност на офертата на участника. 
 

Техническото предложение на участника съдържа: 
 

I. Подготвителен етап 
 

II. Етап „Изпълнение” 
 

III. Заключителен етап 
 

Организация на експертите в екипа, разпределение на отговорностите по изпълнението 

на дейностите, предмет на поръчката, меду тях, като за всеки експерт 



 
 
 
 
 
 
 

 

са предвидени отделни задачи, съобразени с еекспертния му профил, както и начини за 

осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на 

проекта. 
 
Описание на отговорните експерти по дейности 

Взаимодействие и комуникация Вътрешни 

комуникационни връзки 
 
Начини за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес 
 
Организационни  решения  и  отговорности  на  предложения  от  участника  екип  за 
 
непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 
 
строително-монтажни работи 
 
Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 
 
труд при строителството и недопускане на увреждане на трети лица и имоти 
 
вследствие на строителството 
 
Въведени организационни решения и отговорности на предложения от участника екип 

за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали 

и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и 

качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на 

съхранение, начин на влагане, изпитания и др. 
 
Описание  на  методите  за  контрол,  които  ще  се  приложат  при  спазване  на  срока, 
 
ритмичността и гарантиране на качеството на доставките 
 
Методи за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и 
 
изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията 
 
им 
 

Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи 

изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за 

изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството. 
 
В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес.  
Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката. 
 

Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователността на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Видно от направената проверка и описанието на предложението за изпълнение 
 

на  поръчката,  ценовото  и  техническото  предложение  на  участникът  отговарят  на 
 

предварително обявените условия. 
 
 
 

 

Комисията продължи с оценяването съгласно одобрения показател за оценка на 

допуснатите участници в процедурата, както следва: 
 

- участник „Ведипема” ЕООД с общата цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 75 950.00 лв. без ДДС. 
 

- участник „Кимтекс ЛС” ООД с общата цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 38 211.94 лв. без ДДС. 
 

- участник „Три-ЕС” ЕООД с общата цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 52 000.00 лв. без ДДС. 
 

- участник „Стройнорм” ЕООД с общата цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 99 900.00 лв. без ДДС. 
 

- участник „Сет Инженеринг” ЕООД с общата цена за изпълнение на поръчката  
в размер на 103 880.00 лв. без ДДС. 
 

- участник „Надзор Борован 2018” ДЗЗД с общата цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 51 265.00 лв. без ДДС. 
 

Преди да пристъпи към оценка на офертите съгласно критерия за възлагане по 

чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП „най-ниска цена”, комисията провери допуснатите оферти за 

наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Съгласно посочената разпоредба 

когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 
 

Комисията извърши аритметическо пресмятане на допуснатите оферти и 

установи, че ценовите предложения на участник № 2: „Кимтекс ЛС” ООД, участник № 

3 „Три-ЕС” ЕООД и участник № 6: „Надзор Борован 2018” ДЗЗД са с повече от 20 на 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, както следва: 
 

- Участник № 2: „Кимтекс ЛС” ООД с обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 38 211.94 лева без ДДС – средна цена на останалите участници – 76 

599,00 лв. 
 

 

- Участник № 3: „Три -ЕС” ЕООД с обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 52 000.00 лева без ДДС – средна цена на останалите участници –  
73 841.39 лв. 

 

 

- Участник № 6: „Надзор Борован 2018” ДЗЗД с обща цена за изпълнение на 
 

поръчката в размер на 51 265.00 лева без ДДС – средна цена на останалите 

участници – 73 988.39 лв. 
 

 

В тази връзка и преди да пристъпи към оценка на ценовите предложения и в 

съответствие с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, участниците : „Кимтекс ЛС” ООД, 

„Три-ЕС” ЕООД и „Надзор Борован 2018” ДЗЗД трябва да предоставят подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на ценовите си предложения. Писмената 

обосновка трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 

Комисията определи председателя на комисията да изготви и изпрати искане за 

предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участниците „Кимтекс ЛС” ООД, „Три-ЕС” ЕООД и „Надзор Борован 

2018” ДЗЗД съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 
 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа. 
 

Hacтоящият протокол се състави на 26.09.2018г. 
 

Комисия: 
 

1. Десислава Марковска(П) 
 

2. инж. Калинка Стоянова Петкова(П) 
 

3. инж. Владимир Буковски:(П) 
 

4. Ани Искренова:(П) 
 

5. Цвети Добринова Антонова:(П) 
 
Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 


