
                                                                  

                             

 

            6280 Гълъбово, бул.”Република”№ 48 0418 /6- 89-12   0418 / 6-41-94 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите за 

участие оферти, съставен по реда на чл. 54 - 60 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

 

 

В изпълнение на Заповед № 833/ 17. 10.2019г.  на Гюлджан Мюмюнали Дурмуш - 

Шакир, Зам. Кмет на Община Гълъбово, упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл. 

Заповед №775/19.09.2019 г. на Кмета на Община Гълъбово,  назначената от него Комисия за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти с предмет „Избор на консултант за 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен 

надзор, за строеж: сепарираща инсталация за битови отпадъци, включително доставка и 

монтаж на необходимото технологично оборудване“, в състав: 

 Председател: Димитър Стоянов -  Юрист 

Членове:  

1. Светослав Савов – Главен счетоводител при Община Гълъбово.   

2. инж. Севдалин Сидеров – Директор дирекция „ТСУ и ИРУ“ при Община Гълъбово. 

 Комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, относно 

съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и да разгледа и оцени техническите предложения на участниците, 

отговарящи на критериите за подбор и на изискванията, поставени от Възложителя.  

 Съгласно изискванията на чл.54, ал.9 от ППЗОП, Протокол №1 от работата на 

Комисията, е публикуван на Профила на купувача на Община Гълъбово на 18.12.2019 г., като 

същият беше изпратен до всички участници на посочените от тях адреси за кореспонденция. В 

срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и участниците, по отношение 

на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

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

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 

участие.  



Председателят на Комисията прие три броя непрозрачни и запечатани опаковки с 

представени допълнителни документи, изискани от Комисията, от участниците в процедурата.  

В срока, определен от Комисията, в зависимост от датата на получаване на протокола, в 

деловодството на Община Гълъбово са представени допълнителни документи, както следва:  

№ Име на кандидата Име на представителя на 

кандидата, подал 

офертата 

Входящ № 

1 „Т7 Консулт“ ЕООД Подадена по куриер 48-00-42 от 23.12.2019 

3 ДЗЗД „Гео Ив Консорциум“ Подадена по куриер 26-00-746 

4 „Трансконсулт – БГ“ ООД Подадена по куриер 26-00-13 

 

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, членовете на Комисията пристъпиха към 

разглеждане на допълнително представените документи, както следва:  

УЧАСТНИК „Т7 Консулт“ ЕООД 

Участникът е представил допълнителните документи в указания от Комисията срок за 

това. Участникът е представил нов коректно попълнен ЕЕДОП.  

С Протокол № 1 от 18.12.2019 г., Комисията е изискала от участника да представи нов 

подписан ЕЕДОП, в който да се посочи валидна към настоящия момент застраховка 

„Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

която да покрива дейността му по строителен надзор.  

След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията 

констатира, че цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с 

личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства 

напълно с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Участникът 

отговаря на заложените от Възложителя минимални изисквания за годност, за финансово 

и икономическо състояние и за технически и професионални възможности. С оглед на 

гореизложеното, Комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

УЧАСТНИК ДЗЗД „Гео Ив Консорциум“ 

С Протокол № 1 от 18.12.2019 г., Комисията е изискала от участника да представи нов 

подписан ЕЕДОП, в който да се посочи валидна към настоящия момент застраховка 

„Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

която да покрива дейността му по строителен надзор.  

След преглед на първоначално представените документи се установи некоректно 

попълнена част от ЕЕДОП на ДЗЗД „Гео Ив Консорциум“. Същите несъответствия са 

установени и по отношение на ЕЕДОП на „Геодет“ ЕООД и ЕЕДОП на „ИВТ Консулт“ ЕООД. 



Също така представения Договор за създаване на дружество по ЗЗД не бе сключен за участие в 

настоящата процедура, като в самия договор имаше несъответствия.  

След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията 

констатира, че цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с 

личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства 

напълно с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Участникът 

отговаря на заложените от Възложителя минимални изисквания за годност, за финансово 

и икономическо състояние и за технически и професионални възможности. С оглед на 

гореизложеното, Комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

УЧАСТНИК „Трансконсулт – БГ“ ООД 

С Протокол № 1 от 18.12.2019 г., Комисията е изискала от участника да представи нов 

подписан ЕЕДОП, в който да се посочи притежаването на сертификат BS OHSAS 18001 или 

еквивалентен с обхват: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или  

упражняване на строителен надзор или еквивалентно, от дружеството, съобразно изискванията 

на документацията.  

В писмо от 07.01.2020 г. участникът е представил заверени копия от два сертификата: 

OHSAS 18001:2007 и Сертификат по стандарт 45001:2018, както и е уточнил, че последния 

замества изискания от Комисията OHSAS 18001:2007. Видно от документацията 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството и управление на околната среда, а също така и участникът е представил 

заверено копие от изискания от Комисията сертификат. 

С оглед на това, Комисията констатира, че цялата изискуема от закона и 

възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е 

представена от участника и съответства напълно с нормативните изисквания и 

изискванията на Възложителя. Участникът отговаря на заложените от Възложителя 

минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за 

технически и професионални възможности. С оглед на гореизложеното, Комисията 

единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, 

съдържащи се в Техническото предложение на участниците и оценяване на показателите, 

съгласно утвърдената методика. Комисията пристъпи към проверка дали предложенията са 

изготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.  

Съгласно чл. 56, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разглежда техническите предложения на 

участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за 

съответствието на предложенията с предварително обявените условия.  



Съгласно чл.58, ал.1 от ППЗОП Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. В 

Документацията е посочено, че: Участник, към чието техническо предложение липсва 

някое от изброените приложения или техническото предложение не съответства на 

изискванията на техническата спецификация ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

Не подлежат на оценка и предложения, които не отговарят на изискванията на Възложителя, 

към съдържание на всяка една част от предложението за изпълнение на поръчката, като 

отделните части на техническото предложение трябва да са в съответствие с изискванията на 

Възложителя и техническата спецификация и да има минимално изискуемото съдържание, 

описано в Методиката за оценка на офертите.  

 Участник, чиято оферта оферта не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата 

основания за отстраняване. Ако се констатира, че дадена оферта попада в обхвата на 

посочената дефиниция за „неподходяща оферта“ същата се отстранява от участие в 

обществената поръчка. 

Участникът следва да разработи и представи график за изпълнение на поръчката, изготвен 

съобразно Предложението за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 

отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е 

посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При констатирано 

разминаване между представения график за изпълнение на поръчката и техническото 

предложение на участника, същият ще бъде отстранен. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
Комплексна оценка (КО) = Пц + Тп. 

Пц е „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50, като максималният брой точки по този 

показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите 

участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 
  
(П1m i n \  

Пц = (-— ) х50 =... (бр. точки)  
  П1

i
 / 

 

Където: 

П1min е минималната обща предложена цена; 

П1i е общата цена предложена от i-тия участник. 

От участие в процедурата ще се отстранява участник, предложил цена за изпълнение по-висока 

от определената от възложителя прогнозна стойност за съответната дейност. 

 

Тп  е техническо предложение за изпълнение на поръчката. С предложената методика се 

оценява разпределение на ресурсите и организация на екипа на всяка оферта в съответствие с 



предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени 

обективно техническите предложения на кандидатите.  

 Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 

оценяване по скалата посочена в Методиката. То трябва задължително да e съобразено с 

Техническите спецификации.  

 В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван 

качествен критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката.  

Максималния брой точки, който участник може да получи е 50. Предложения, относно 

разпределението на задачите и отговорностите между предлаганите експерти, които не 

отговарят на техническото задание и минималните изисквания към съдържанието на този 

показател или ако липсва тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат 

предложени за отстраняване.  

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛ  ТП ОТ ФОРМУЛАТА 

В съответствие с чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя.  

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО ИМ 

1. УЧАСТНИК „Т7 Консулт“ ЕООД 

Кратко описание на Техническото предложение на участника:  

Участникът е представил техническо предложение, включващо предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно одобрения от Възложителя образец, към което са 

приложени „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите 

в обхвата на поръчката“ и график за изпълнение на поръчката, както и Декларации за съгласие 

с клаузите на приложения проект за договор, за срока на валидност на офертата, декларация, че 

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд. Всички декларации са съобразно 

утвърдените от Възложителя образци. Представени са така изброените документи и на 

електронен носител.  

С приложение 2.1 към Предложението за изпълнение на поръчката участникът е 

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

в обхвата на поръчката. Участникът е описал подхода си за изпълнение на дейностите по 

поръчката, описание на организацията и изпълнението на договора, както и обхвата и 

дейностите, които ще се извършват съобразно техническите спецификации и договора, 

съответно за Дейност 1 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти на 

кмпостиращата инсталация и на инсталацията за предварително третиране със съществените 

изисквания към строежите.“ и Дейност 2 „Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.168, 

ал.2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на обекта – инсталация за сепариране на битови 

отпадъци“. Подробно са описани за всяка една от видовете дейности, които съставляват всяка 

една от двете основни дейности, ресурсната обезпеченост по всяка една от тях, отговорността 

на експертите, които ще работят по конкретната задача, както и техническата обезпеченост. 



Това е направено за по – голямата част от конкретните дейности. Описани са подробно и 

начина на извършване на всяка една от съставните дейности, описани са в край на сметка и 

целите, които се преследват с всяка една от задачите, както и взаимовръзръзките между 

отделните задачи, така че всяка една се явява необходимо условие за успешното осъществяване 

на последващата, като по този начин се представя цялостно дейността като верига от 

последователни дейности, като поставената и формулирана крайна цел, отговоря именно на 

формулираната в техническите спецификации и документация, цел от Възложителя. 

Представена е вътрешно фирмената организация, разпределението на задачите на отделните 

експерти, както и методите на координация и комуникация с Възложителя. Представени са 

различни мерки за осигуряване на качеството на изпълнените работи и вложените материали и 

съответствието им с нормативната безопасност. Представена е организацията за изпълнение на 

поръчката. Представени са конкретните резултати от изпълнението на поръчката, както и 

резултатите от изпълнението на всяка една от отделните задачи.  

В Техническото предложение участникът е допуснал следните пропуски, 

неточности и несъответствия:  

Съобразно изискванията на документацията по обществената поръчка, участникът 

следва да разработи и представи график за изпълнение на поръчката, изготвен съобразно 

предложението за изпълнение на поръчката, техническите спецификации и действащата 

нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващото разпределение на времето 

между различните процеси, съставящи отделните дейности. В техническото предложение, 

участникът правилно е разделил двете дейности, на специфичните процеси, изпълнението на 

които в своята съвкупност, води до изпълнение и на цялата дейност. Така например по 

отношение на Дейност 1 Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните 

изисквания към строежите по смисъла на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ при спазване на изискванията 

на чл.142, ал.5 от ЗУТ, са налице следните процеси: Получаване на проектно – сметната 

документация, Първичен преглед на получената документация, Оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите. Някой от посочените 

процеси, съдържат в себе си и други процеси, като например този на „Оценяване 

съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите“ съдържа 

изготвяне на оценка за съответствие в обхват, съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ, както и оценка за 

съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти по смисъла на чл.142, 

ал.10 от ЗУТ. Видно от приложения График за изпълнение на дейностите, по отношение на 

дейност 1 се съдържат следните процеси: Преглед на проекти и изготвяне на становища; 

изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект с 

изискванията на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ; оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по 

чл.142, ал.10 от ЗУТ; заверяване частите на проекта /подпис и печат/. По отношение на 

този процес, липсва описание в техническото предложение, споменато е единствено, че 

инвестиционните проекти подлежат на заверяване в процес, който самият участник е определил 

като „предаване на готовия продукт“, който пък от своя страна липсва в приложения график 

за изпълнение на дейностите. 

По отношение на Дейност 2 се забелязват също неточности и противоречия. Описани са 

трите основни етапа, които образуват тази дейност, както и отделните процеси, от които се 

състои всеки етап и които в своята съвкупност образуват дейността. Има обаче разминаване 

между описаните в техническото предложение процеси и тези в графика за изпълнение 

на поръчката. Така например при формулиране на отделните процеси, липсва посочен отделен 

и самостоятелен такъв – „заверка на екзекутивната документация съгласно изискванията на 



чл.175, ал.2 от ЗУТ“ в самото техническо предложение. Никъде не е описано подробно какво 

точно представлява този процес и дали въобще участникът го счита за отделен процес, нито 

пък защо не го е описал в такъв случай, както това е направил за останалите процеси, които се 

съдържат в графика. При описание на процесите участникът е посочил в техническото 

предложение като такъв „докладване“, като доста подробно е описал в какво се състои 

последния. Освен окончателния доклад за строежа, който участникът изрично е включил и в 

графика за изпълнение, той се състои и от встъпителни и междинни доклади за изпълнението 

на задълженията си по договора. Видно от описанието на техническото предложение, 

участникът счита при това с основание тези дейности, за отделен процес, който необяснимо 

защо липсва в графика, като вместо това фигурира такъв, който не е описан в техническото 

предложение. Видно от самия график в текстовата му част на стр.73 и 74 за всяка една от 

дейностите, които ще следва да се извършат за определено време е посочено каква е неговата 

продължителност. Така например времето за изготвяне на технически паспорт на строежа е 10 

работни дни след подписване на акт 15 и представяне на всички необходими документи по 

Наредба №5/2006 г. По отношение на „заверката на екзекутивна документация“ не е 

посочено в текстовата част, време което е необходимо за изпълнение на процеса, но в 

самия график е посочено, че това ще става за 1 ден, тоест има разминаване между 

текстовото и графическото описание на графика.  

Също така видно от т.2.13 от графика има процес „Назначаване на ДПК“, като това не 

може да се счита за процес, тъй като не е задължение на участника, а на установени от закона 

държавни органи. Същото се отнася и по отношение на организиране и координиране на 

участниците в ДПК. Също така липсва такъв процес в самото техническо предложение.   

На страница 17 от Техническото предложение е споменато „ръководителят на екипа 

ще прегледа всички утвърдени към момента образци от Възложителя във връзка с 

изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и ще запознае 

членовете на своя екип с тях“ и също „Членовете на нашия екип ще контролират 

спазването от страна на строителя на утвърдените образци на документи, изискуеми 

съгласно Договора за строителство и Оперативната програма…“. Цялото това описание не 

е релевантно към настоящата процедура, тъй като никъде в документацията не е установено и 

упоменато, а и не отговаря на действителното положение, че поръчката се финансира от 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.  

Комисията като взе предвид гореизложеното не допуска до по–нататъшно 

разглеждане офертата на Участника и предлага на Възложителя да отстрани участника 

на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с изискванията на Възложителя в 

Методиката за оценка на офертите и Предложението за изпълнение на поръчката.    

2. УЧАСТНИК „ВЕДИПЕМА“ ЕООД  

Кратко описание на Техническото предложение на участника: 

Участникът е представил техническо предложение, включващо предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно одобрения от Възложителя образец. Видно от самия 

документ, участникът е записал, че прилага 2.1. Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и 2.2. График за изпълнение на 

поръчката. Участникът обаче не е приложил приложение 2.1. Вместо това има приложено 

Приложение № 1 Програма за изпълнение на дейностите на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 



упражняване на строителен надзор, за строеж: сепарираща инсталация за битови отпадъци, 

включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване ”.  

В Техническото предложение участникът е допуснал следните пропуски, 

неточности и несъответствия:  

Видно от самото Предложение за изпълнение на поръчката има разминаване между 

замисаното в последното и реално приложените документи. Вместо да приложи 2.1. 

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

поръчката, така както е посочил и самия участник, предложението му съдържа друго 

приложение, каквото не се изисква от Възложителя, а и в противоречие с посоченото в самото 

Предложение за изпълнение на поръчката. Участникът не е представил изискуемите от 

Възложителя приложения към предложението за изпълнение на поръчката, а именно 2.1. 

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

обхвата на поръчката, което е недопустимо, още повече, че е в противоречие с посоченото в 

самото предложение за изпълнение на поръчката от самия участник.  

Въпреки това Комисията разгледа представеното Предложение 1 от участника и 

установи сериозни пропуски, грешки и несъответствия в последното. Така например 

участникът е посочил, че следва да се изпълнят 12 основни задачи при изпълнение на 

поръчката. Относно задача 5 не е посочено от кой експерт ще се осъществява последната. 

Вместо това участникът е записал: „Дейността по задача 4 ще се извършва от водещ специалист 

– Ръководител екип“ (стр.25 от Приложение 1). Относно задача 6 не е посочено от кой експерт 

ще се осъществява последната. Вместо това участникът е записал: „Дейността по задача 1 ще се 

извършва от…“ (стр.26 от Приложение 1). Задача 6 е „Дейности на строителен надзор по 

установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване“. Участникът е посочил, че ще 

участва Ръководителя на екипа, експерт по част „Конструктивна“, по част „Пътна“ и по част 

„Вик“. По тази и по другите дейностите не е посочено конкретните задължения на отделните 

експерти. Отделно от това участникът е изброил ключовите експерти в екипа. По отношение на 

задача 12 е посочено, че тя ще бъде изпълнена от ръководителя на екипа и „управител“. Не е 

посочено въобще какви са функциите му при изпълнение на тази задача. След изброяване на 

всяка една от отделните задачи, участникът е пристъпил към формулиране на отделни етапи по 

осъществяване на поръчката. Отделните етапи не са свързани с конкретна задача и не съвпадат 

с останалите задачи. Дори по отношение на някои от тях си противоречат. Например задача 2 

от страница 48 е „контрол на строителните продукти и техника“, а задача 2 от страница 24 е 

„контрол по законосъобразното започване на строежа“. Задача 4 от стр.51 е „съпътстващи 

работи“, а от стр. 25 е „откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия 

и ниво…“. Налице са множество подобни противоречие в това приложение. Липсва подробно 

описание на всички посочени първоначално 12 задачи и смесване на отделните задачи с други 

действия, наречени етапи, което създава вътрешно противоречие в самото приложение. 

Не на последно място има сериозни разминавания между приложения график за 

изпълнение на поръчката и техническото предложение. Действително са описани в графика 

всички основни 12 задачи, но липсват отделните етапи, така както са формулирани от 

участника. Също така например по отношение на задача 12 е посочено в техническото 

предложение, че специалистите, които ще участват в тази дейност са двама – 

ръководителя на екипа и управителя. Очаквано времетраене на тази дейност – 5 

календарни дни. Видно от графика на първо място по отношение на задача 12 има 

посочени само две цифри – 10 и 7. Не е уточнено коя цифра е за календарните дни и коя за 



броя експерти. Дори и Комисията да предполага, то те видно не отговарят на техническото 

предложение. В него не е предвидено, че по отношение на тази задача ще участват 7 експерта, а 

само двама – ръководителя и управителя. Предвидения срок по предложението е 5 дни, а по 

графика евентуално 10. Друга забележка към графика също така е, че и по отношение на 

останалите дейности не са посочени кои точно експерти ще участват при осъществяване на 

дейността, единствено е посочен техния брой.  

Комисията като взе предвид гореизложеното не допуска до по–нататъшно 

разглеждане офертата на Участника и предлага на Възложителя да отстрани участника 

на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с изискванията на Възложителя в 

Методиката за оценка на офертите и Предложението за изпълнение на поръчката.    

3. УЧАСТНИК „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД  

Кратко описание на Техническото предложение на участника: 

Участникът е представил техническо предложение, включващо предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно одобрения от Възложителя образец, към което са 

приложени „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите 

в обхвата на поръчката“ и индикативен график за изпълнение на поръчката, индикативна 

таблица за участието и задълженията на експертите на консултанта, както и Декларации за 

съгласие с клаузите на приложения проект за договор, за срока на валидност на офертата, 

декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд. Всички 

декларации са съобразно утвърдените от Възложителя образци. Представени са така 

изброените документи и на електронен носител.  

Участникът е направил въведение в изложението си, като се е представил, направил е 

крагтко описание на обществената поръчка, очакваните резултати от изпълнението й, както и 

изискванията при изпълнение на последната. Представил е последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта, след което е пристъпил към описание на 

организацията на дейностите за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и 

съгласуване на инвестиционните проекти, описание на организацията на дейностите на 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи при 

строителството на обекта, като този в този етап участникът е разгледал отделните дейности, 

които го съставляват и чието изпълнение ще допринесе за постигане на очакваните резултати 

от качественото осъществяване на етапа. Участникът е представил и описание на организацията 

на мониторинга на напредъка на изпълнение на СМР. Участникът е представил и организация 

на дейностите по осъществяване на контрол по видове СМР, методите за съгласуване на 

дейностите, взаимообвързаността и последователността на дейностите. Представена е 

организационната структура на човешките ресурси и отговорностите на отделните експерти, 

съобразно спецификата на отделните дейности. Представени са методите за комуникация и 

координация между участника и Възложителя, както и между другите страни по договора. 

Изложени са методи за контрол на качеството на работите и материалите, както и график за 

изпълнение на дейностите. Отделно участникът е представил качествени мерки с ефект в 

организацията на изпълнение на обществената поръчка за всяко едно от считаните от участника 

основни направления. Участникът е приложил индикативен график за изпълнение на 

поръчката, в съответствие с описанието на техническото предложение, както и индикативна 

таблица за участието и задълженията на експертите на консултанта.  



С оглед на констатираното, Комисията  

    РЕШИ: 

ДОПУСКА участник „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД до оценка на техническото 

предложение от утвърдената, с документацията, методика за оценка на офертите.   

 

4. УЧАСТНИК „ИКАР КОНСУЛТ“ АД  

Кратко описание на Техническото предложение на участника: 

Участникът е представил техническо предложение, включващо предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно одобрения от Възложителя образец, към което са 

приложени „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите 

в обхвата на поръчката“ и график за изпълнение на поръчката, както и Декларации за съгласие 

с клаузите на приложения проект за договор, за срока на валидност на офертата, декларация, че 

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд. Всички декларации са съобразно 

утвърдените от Възложителя образци. Представени са така изброените документи и на 

електронен носител.  

Участникът е представил разпределението на нужните ресурси за изпълнение на 

поръчката и кадровия си потенциал. Представени са конкретни предложения и методи за 

комуникация с Възложителя с оглед по – качественото изпълнение на поръчката. Представено е 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите, съгласно планираните от 

участника и постановени от Възложителя изисквания. Представена е организацията, която е 

предвидена при изпълнение на поръчката, включително и графически. Представени са графики 

относно организационната структура на участника, взаимодействието между отделните 

участници при изпълнение на дейностите. Участникът допълнително е посочил допълнителен 

ресурс, който може да използва при изпълнение на поръчката, включително експерти и друг 

персонал – офис секретар, шофьори, друг помощен персонал и др. Представена е принципна 

схема за организация на дейността на участника, както и схема на комуникационните връзки в 

екипа на участника. Представени са мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на 

качеството на изпълнение, като например план за осигуряване на качеството, одит на 

качеството, възможността да се реализират допълнителни предложения и промени, 

включително в структурата на участника, приложението на системи за управление и контрол, с 

оглед на свеждане до минимум вероятността от нередности и измами. Представени са 

възможностите за съдействие на Възложителя и методите за архивиране и съхранявене на 

документацията, създадена при или по повод изпълнение на поръчката. Представени са и мерки 

за осигуряване почистването и опазването на околната среда, както и с оглед на изискванията 

за осигуряване на безопасни условия на труд. Участникът е представил и подробно описание на 

начина на изпълнение на поръчката, съобразно двете основни дейности, определени от 

Възложителя, както и изискванията към представянето на крайния продукт.  

Участникът е предтавил график за изпълнение на поръчката, който е в съответствие с 

останалата част от техническото предложение на участника, не се констатира разминаване 

между описаното в графика и описаното в предложението за изпълнение на поръчката.   

С оглед на констатираното, Комисията  



    РЕШИ: 

ДОПУСКА участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД до оценка на техническото предложение 

от утвърдената, с документацията, методика за оценка на офертите.   

5. УЧАСТНИК ДЗЗД „Гео Ивт Консорциум“ 

Кратко описание на Техническото предложение на участника:  

Участникът е представил техническо предложение, включващо предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно одобрения от Възложителя образец, към което са 

приложени „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите 

в обхвата на поръчката“ и график за изпълнение на поръчката, както и Декларации за съгласие 

с клаузите на приложения проект за договор, за срока на валидност на офертата, декларация, че 

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд. Всички декларации са съобразно 

утвърдените от Възложителя образци. Представени са така изброените документи и на 

електронен носител. 

С приложение 2.1 към Предложението за изпълнение на поръчката участникът е 

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

в обхвата на поръчката.  Участникът е представил кратка информация за обекта, както и 

подробна организационна програма, разделена на етапи, като за всеки етап са посочени 

конкретните дейности, начина на изпълнение на всяка една от предвидените дейности, ресурса 

за изпълнение на дейността, както и отговорните за изпълнението на дейността есперти. 

Описани са резултатите, които ще бъдат изпълнени с изпълнението на дейността. Част от 

дейностите са разделени и на поддейности, изпълнението на които би довело като общ резултат 

и до изпълнението на конкретните дейности. Участникът е представил и организация на 

работата на ключовия екип, вътрешноорганизационна структура, както и разпределението на 

отговорностите и дейностите между експертите в екипа. Представил е предложението си за 

начина на комуникация с Възложителя и останалите участници в стоителния процес. Цялостно 

са представени методите за съгласуване на дейностите, както и координацията на различните 

дейности за изпълнение между експертите в екипа на участника и проектанта, с възложителя, 

както и между другите заинтересовани страни. Посочени са конкретни мерки за осигуряване на 

качеството.                                                                                                                                                                                                                                                        

Участникът е описал нормативните актове, за чието спазване следва да се следи, както и мерки 

за спазване на изискванията, постановени от последните.  

В Техническото предложение участникът е допуснал следните пропуски, 

неточности и несъответствия:  

В представения график за изпълнение трябва да е налице пълно съответствие с 

предложението за изпълнение на поръчката. Видно и от техническите спецификации и 

утвърдената от Възложителя методика, в графика следва да е налице съотнетстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности… 

При констатирано разминаване между графика за изпълнение на поръчката и 

техническото предложение на участника, същият ще бъде отстранен.  



Комисията констатира съществени разминавания между някои от посочените 

дейности, задачи и етапи в графика за изпълнение на поръчката и съответното им 

описание в техническото предложение на участника.  

Така например по отношение на Етап 1, в Приложение 2.1.Разпределение на ресурсите 

и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, видно и от 

самото приложение е озаглавен „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния 

процес“. Същевременно в графика липсва посочен такъв етап. Етап 1 съобразно графика за 

изпълнение е „Надзор по време на проектиране“. По отношение на другите дейности, които 

съставляват този етап, Комисията намира пълно съответствие между графика за изпълнение и 

техническото предложение. Не е така по отношение на Етап 2 – упражняване на строителен 

надзор. Така напремер съгласно предложението на участника и графика за изпълнение, етап 2 

се състои от следните основни дейности – подготвителни дейности, дейности по време на 

изпълнение на СМР, заключителни дейности и гаранционен период. Въпреки че липсват две от 

така посочените четири основни дейности, а именно заключителни дейности и гаранционен 

период, то участникът в етап 2 подробно е разделил всяка една от дейностите на съответните 

поддейности. Тук например в графика за изпълнение на поръчката са посочени като първа и 

втора поддейност „Участва в съставяне на Протокол Обр.1 за предаване и приемане на 

одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение на строеж за изпълнение на 

конкретния строеж“, поддейност 2 е „съставя Протокол Обр. 2/2а за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение 

за строеж“. Трета поддейност (задача) съглесно представения график е „заверяването на 

заповедната книга“. Същевременно в техническото предложение участникът в раздел 

„дейности по време на изпълнение на СМР“, която е една от основните от въпросния Етап 2 е 

посочил като първа поддейност „извършване на проверка и контрол на влаганите в строежа 

строителни продукти…“. Тази поддейност всъщност е означена като поддейност (задача) 4 

съгласно графика за изпълнение на поръчката. В техническото предложение липсва каквото и 

да било описание на първите три определени от участника поддейности (задачи) от етап 2. 

Действително има кратко описание какво представлява образец 1 и образец 2 и от кои лица се 

съставя, но то се съдържа в съвсем различна поддейност, а именно „да гарантира, че 

изготвяните от строителя актове и протоколи по време на СМР отговарят на задължителните 

форми на Наредба №3/31.07.2003 (стр.53 от техническото предложение). Тази поддейност 

(задача) присъства в графика и е под номер 10 от етап 2. Тоест има очевидно противоречие и 

разминаване между представения график за изпълнение на поръчката и техническото 

предложение. Несътветствията не спират до тук.  

Видно от Етап 2, ключови дейности от него са следните: подготвителни дейности, 

дейности по време на СМР, заключителни дейности и гаранционен период. Както вече бе 

уточнено последите две от тези дейности от Етап 2 въобще не са посочени в графика за 

изпълнение на поръчката. (схемата от стр.38 от техническото предложение). Въпреки това на 

следващата страница от техническото предложение е въведен т.нар. „заключителен етап – 

въвеждане на обекта в експлоатация“, който се състои от следните основни дейности: 

„изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ след приключване на 

строително – монтажните работи“, „съставяне на технически паспорти..“, „дейности съгласно 

изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003“, както и „спомагателни дейности“. Последните две 

дейности от този етап „дейности съгласно изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003“, както и 

„спомагателни дейности“ въобще не са описани в техническото предложение на участника, 

като липсват такива и в графика за изпълнение на поръчката. Вместо това видно от самия 



график за изпълнение виждаме, че присъстват първите две от посочените дейности, а именно 

„изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ след приключване на 

строително – монтажните работи“ и „съставяне на технически паспорти..“. Посочени са обаче 

други дейности, които по – късно участникът е описал и в техническото си предложение. 

Такива са например „Да участва в състава на Държавната приемателна комисия … „, „Да 

съдейства при подготвяне на заповед на Възложителя и да присъства и подпише Протокол за 

проведена 72-часова проба при експлоатационни условия“. Участникът ги е формулирал в 

техническото си предложение като поддейности и те правилно са отразени в графика за 

изпълнение на поръчката.  

В същото време обаче в представения график виждаме следните поддейности – 5. „да 

запознае ДПК с изпълнение строеж, съгласно съставения окончателен доклад и приложената 

документация към него“ и 6. „получаване на разрешение за ползване“. Описанието на такива 

дейности/поддейности отсъстват от техническото предложение на участника. Отделно от това 

подаването на заявление за получаване на разрешение за ползване следва да бъде извършено от 

Възложителя, съобразно изискванията на чл.177 от ЗУТ и участникът неправилно го е включил 

в графика за изпълнение, тъй като не е негово задължение. В същото време пък има следната 

поддейност в описанието на техническото предложение на участника – „да следи за 

навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура/когато такива се налагат/ и издаването на документ 

от АГКК, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл.175, ал.5 и предоставянето им на Възложителя 

за внасяне на заявлението за въвеждане на обекта в експлоатация“. Такава 

дейност/поддейност/задача липсва в представения график за изпълнение на поръчката. Предвид 

множеството констатирани пропуски и несъответствия между техническото предложение и 

представения график за изпълнение на поръчката, участникът следва да бъде отстранен от 

участие в настоящата процедура.  

Комисията като взе предвид гореизложеното не допуска до по–нататъшно 

разглеждане офертата на Участника и предлага на Възложителя да отстрани участника 

на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с изискванията на Възложителя в 

Методиката за оценка на офертите и Предложението за изпълнение на поръчката.    

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛ 

П 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

1. „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД – 50 т.  

Мотиви за оценка на офертата:  

 Участникът е представил подробно организационната си структура, включително и по 

отношение на наличните от последния човешки ресурси, включително и тези, които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на поръчката. Освен отделното посочване на всеки един от 

експертите, участникът е представил и вътрешнофирмената си организация, включително и 

чрез приложена схема, както и детайлно описание. Посочени са основните задължения, 

отговорности и опит на експертите, както и разпределението на дейностите между тях. 

Изключително ясно и описателно са представени методите за комуникация и координация с 

възложителя, включително и начините на осъществяване на кореспонденция, методи за 

телефонни конференции, провеждане на срещи, както и изготвяне на доклади. Представени са 



начини за съгласуване на дейността между консултанта и изпълнителя. В заключение може да 

се посочи, че предложената организация на дейностите и структура от участника гарантира 

качественото и срочно изпълнение на поръчката.  

 В допълнение на това от техническото предложение и приложенията към него, 

участникът е представил по всяка една от планираните задачи, кои ще бъдат заетите експерти, 

както и техните основни задължения по време на изпълнение на задачата. В това отношение е 

налице съответствие и между техническото предложение и приложените индикативен график 

за изпълнение на поръчката и индикативна таблица за участието и задълженията на експертите 

на консултанта.  

 За посочените дейности, заедно и поотделно, са посочени необходимите ресурси за 

нейното изпълнение. Участникът е представил необходимата информация, която ще е нужна за 

изпълнение на всяка една от задачите, представени са подробно и качествени мерки с ефект в 

организация на изпълнението, като видно от последните за всяка една от основните дейности са 

определени начина на използване и разпределение на ресурсите, като е уточнено, че 

последните са човешки и технически. Посочени са докладите, които ще се съставят от страна 

на участника и срещите между отделните участници. Всичко това гарантира възможността за 

качествено и срочно изпълнение, предвид предложените множество мерки с оглед на тази 

насока, които пък от своя страна гарантират и целесъобразното използване и разпределение на 

ресурсите, което пък ще допринесе за своевременното постигане на изпълнение на целите на 

поръчката.  

2. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД – 50 т.   

Мотиви за оценка на офертата:  

 Участникът е представил детайлно описание на начина на изпълнение на поръчката, 

като представеното напълно съответства на приложения график за изпълнение на поръчката. 

Последователно и ясно са разгледани в техническото предложения, всяка една от посочените 

четири дейности, както и от какво се състои тяхното изпълнение, като последните съответстват 

и на посоченото в представения график за изпълнение. Участникът е представил и 

организацията на работата на екипа от експерти, като е посочил как се разпределят 

отговорностите и дейностите между последните. Това е направил освен с текстово описание на 

задълженията на експертите, включително и по отделните задачи, които следва да бъдат 

изпълнени, включително и чрез отбелязването на работата на експертите по отделните 

дейности и в приложения график за изпълнение на поръчката, така и в самото техническо 

предложение чрез представяне на различни графики, от които детайлно и нагледно е 

представена организацията на работата на екипа при изпълнение на поръчката, включително и 

чрез дефиниране на ресурсите и взаимодействието на експертите вътре в екипа и по отношение 

на изпълнителя. Ясно и точно са представени предложения и методи за комуникация с 

възложителя, начините за координация при изпълнение на основните задачи, както и мерките 

за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.  

 В допълнение на това от техническото предложение и приложенията към него, 

участникът е посочил експертите, които ще бъдат заети с посочените в графика и в описанието 

на начина на изпълнение на поръчката основни дейности, като са посочени и конкретните 

задължения на отделните експерти по отделните задачи, които подлежат на изпълнение. 



 За посочените дейности, заедно и поотделно, са посочени необходимите ресурси за 

нейното изпълнение. Представена е нормативната уредба, която участникът следва да съобрази, 

за всяка една от дейностите е предвидена възможност за срещи с Възложителя, както и за 

реализиране на конкретни предложения, съобразно изискванията на Възложителя. Предвидена 

е възможност за използване на допълнителен ресурс, включително и човешки, като например 

включване на допълнителен брой експерти, използване на помощен персонал и др.  

 Настоящият протокол е изготвен на 26.02.2020 г. За верността на гореизложеното 

Комисията се подписва в състав, както следва: 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Димитър Стоянов ………………п……………………………… 

 

Членове: 

1. Светослав Савов …………………………п…………………………….. 

 

2. инж.Севдалин Сидеров ……………………п……………………………………. 

 

Заличен подпис съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

 

 


