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За  дейноrrга  на  квиисия , назначена  със  занавец  №  РД-Ol.-05-13б/26.03.2015 г . иа  
Кмета  на  Uбщииа  Качериново  за  прове,кztане  на • вткрита  прnцедура  за  въз  тагане  
иа  обществепа  поръчка  с  предwет : „Стрвително -ивнта.кнн  работи  на  rрадски  
п tiющадни  првстранства  и  читалища  в  гр . Квчериново  п  с.Пврв :миивво  rio четирн  
обвсобеии  пвзнции ", вткрита  с  ретение  №4125.02.2015 г . иа  Кмета  на  Обrдина  
Качеринаво  

Днес . 29.Q4?015 г . в  трад  Квчеринввв  комисия  в  състав : 

Пре ,аседате .n: 
1.'Llария  Гаиева  Райкова -i~Iанолава  — ииж.ПГС  — външен  експерт  в  списъка  на  
АОП  NsBE-S88 

И  Ч :-геиаве : 
2. Димитър  Георгнев  М  таденов  — архитек  г - въніпен  експе lrг  в  сиисъка  на  f1()П  
NsBE-807 
3. Къиьо  Антанвв  Антонов  — електрвинж .енер  - вънтен  експерт  в  списька  на  АОП  
№ВЕ -65] 
4. Мария  Б3iаг -оева  Атаыасвва  — ин~н:кенер  ВиК  - въниіен  експерт  в  еписъка  на  АОП  
Ч® B F..,-538 
S. tЙая  Райкана  Паnава  - тандиіафтен  архитект  
b.:Иария  Апоствлава  Здравквва  - правоспосвбеи  юрист  
7.Славка  Славчева  Петрова  - финансиrт  

се  събра  н  заседателната  за-та  на  (7сзиiина  Кочериново  за  прввеждане  на  закрита  
заеедание  за  разглеждане  на  офертите  иа  участниците  в  проиедура  за  възлагане  на  
обгг .tестнена  поръчка  с  предпsет : „Строите :тно-монтажни  рааати  т iа  градски  плвшадки  
прострахства  и  читалип tа  в  гр . Кочеринова  и  с . Пврвминавв  iто  четири  оrюсвбехи  
позиции ". 

Комисията  пристъnи  към  разг7е,кдане  и  оцеттка  на  техническите  предложения  на  
учас -тнииите , отговарящи  на  критериите  за  подбор , установени  от  Възложите ;тя  пn 
втде :тните  абвсвбени  позиции . 

I. Камисията  провери  съответствието  на  съдържанието  на  техническите  пред .ттожения  
на  участнииите  по  агiосвбена  riозииия  1 с  изискванията  на  възтотките lтя  и  
док}°ментацията . При  проверката  беше  устанввеио  сле ,анвто : 

1. Участииците  са  представили  технически  предла .кения , съдържащи  следнлтл : 
l.l.Участник  Обединение  „Проенер jзжи  Груп" - участгтикът  посочва . че  тце  започне  

,- незаоавна  подготовка  за  изпъnнение  на  гюръчката  при  постаноняване  на  решението  
за  из"оор  на  изпъ ;гнител . Като  подгвтвителни  действия  посочва  събиране  на  
необходимите  док} менти , запознаване  с  првектнатата  доку;цегттация , еклточвагте  на  
:zогавори  с  даставчиии . 
Посвчени  са  задъ :тженията  и  отгвввриостите  ха  ръквводния  състав  на  обекта , 

rіредложен  от  vчастника . 

Оьписани  са  оргавизацианните  и  подготвите zните  работи  на  строите :rнята  
плошадка  .... складиратте  гта  мarepua.зw и  техника , !ытеста  за  пвставяне  ха  контейнери  за  



отпадъци , организация  на  санитарно -битовите  помещения , извършване  на  временно  
захранване  с  ток  и  вода . 

Посочени  са  работниците , който  ще  изиършаат  дейности  на  обекта , както  и  времето  
sa извършването  на  отделните  дейкости . Не  е  посочена  техниката , каято  ще  се  използва  
при  изпълненнето  на  обекта . 

Участнинът  описва  технологията  на  извършване  на  отделните  видове  дейнасти  - 
техноло rия  ло  изпълнение  на  настилка  от  мраморни  ллочи ; технология  на  полагане  на  
плочи  за  тротоари , алеи , площади  и  дру rи  пешакодни  зони ; технология  на  полагане  на  
бетонлви  настилки  и  бордіори ; технология  на  изпълнение  на  каменна  облицовка ; 
текнология  на  земнитв  работи ; технология  ка  кофражните  работи ; технология  на  
армировъчните  работи ; технология  на  бетоновите  ряботн ; технология  на  излълнение  на  
електроинсталационни  работи ; технология  на  изпълнение  на  ударопо rлъщаща  
настилка ; озеленяване ; организация  на  безопасност  на  движението , както  и  
съоръженията  за  и rра  на  деца ; технология  на  полагане  на  асфалтови  смеси ; поливна  
система ; технология  на  изпълнение  на  ВиК  инсталации . 

Описана  е  комуникацията  с  останалите  участници  в  строителния  nроцес . 
Представен  е  план  за  комуникация  вкл iо~іващ  описание  на  вида  на  информацията , 
лицето , което  я  подготвя , лицето , на  което  трябаа  да  се  представи , цел  на  
колтуникацията , честота , метод  за  лредаване . 

Участникът  описва  план  за  управление  на  качестаото . Посочreни  са  условията , на  
които  трябва  да  отговарят  строителните  продукти  съгласно  действащото  
законодателство  за  да  бъдат  приети  като  качествени . Като  мерки  за  обезпечаване  на  
качественото  са  посочени  опита  на  работниците , разработената  и  вкедрена  система  за  
контрол  на  качеството , провежданите  инетруктажи . 

Представен  е  план  за  организация  опазването  на  околната  среда . Оnисани  са  
подкоди , които  ще  се  спазват , както  и  начина  на  събиране  на  етроителните  отпадъци . 
Строителните  отпадъци  са  разгледани  по  видове  и  за  всеки  е  посочен  качина  
изхвърлянето  им . 

Разгледани  са  оеновни  положения  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  
условия  на  труд  и  са  предвидени  мерки  за  спазването  на  ЗБУТ . 

Участникът  е  представил  линеен  график  в  excel формат . В  графикът  са  посочени  
дейностите  по  отделните  части  — благоустройство , конструктивна , ел , паркоустройство , 
вертикална  планировка  и  организация  и  безопасност  иа  движението , автоматизирана  
поливна  система  и  част  ВиК . В  графика  е  посочено  още  броя  на  работните  днн  за  всяка  
част , броя  работници , началото  и  края  на  извършване  на  дейностите , както  и  отразено  
кои  работници  кои  дейности  ще  извършват . В  графика  не  е  отчетено  времето  sa 
извърш  ване  на  подготвителните  дейности , както  н  техническите  ресурси  за  
изпълнението  на  дейностите . 

Пnн  преглед  iіа  етроителната  програма  н  линсйния  график  иа  участника  
комисиятя  устаною i, че  те  не  отrоварят  на  минималното  нзискуемо  съдържянне  
еъгласно  условиятя  ня  документацията , а  имепно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  етроителната  програма  трябва  да  бъдат  лосочени  човешките  ресурси  и  
техника , които  ще  се  използват  при  изпълкението  на  поръчкат , както  и  да  е  описана  
подробно  и  задълбочено  технологията  на  изпълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  
естеетвото  на  работите , които  ще  се  извършаат . Участкикът  в  строителната  си  
програма  е  посочил  чоаеппсите  ресурси , но  никъде  не  е  лосочена  техниката , коята  ще  
използва . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  
някои  от  елементите  на  строителната  програма  или  елементът  е  полълнен  фориално , 



без  да  е  съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  
отстранени  от  участие . Обединение  „Про  енерджи  груп " не  е  посочило  текническите  
ресурси , които  ще  използва . Същото  прави  строителната  му  лрограма  не  отговаряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Несъответствия  с  изискваниятя  на  възложителя  има  и  представения  линеен  график . 
Съгласно  изисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строителхо  - монтажните  работн  по  КС , да  е  отчетено  
sремето , необходимо  за  извършване  на  подготвитвлните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  чоsешките  и  технически  ресурси . В  графика  си  участнгпсът  не  е  посочил  
отделните  дейности  по  КС , а  ги  e rpynupan a отделни  части . Направено  е  предложение  
за  времето  за  изпълнение  на  цялата  група  от  дейностн  по  проектни  части , но  не  са  
разrnедани  отдвлни  СМР . Не  е  отразена  планираната  последователност , 
продължителност  и  взаимообвързаност  на  отделните  СМР , а  единствено  е  посочено  че  
работата  ло  всички  проектни  части  стартира  на  лървия  ден  и  се  изпълнява  
едновременко  почти  лрез  целия  предложен  срок  на  строителство . Не  в  отчетено  
времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности . За  групите  СМР  са  посочени  
човешките  ресурси , но  не  и  техническите  ресурси . 

Посочените  липси  са  основание  за  отстраняваке  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  подготвителните  дей tюсти , 
както  и  посочването  на  техническите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
задължителни  елементи  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  
и  липсата  им  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Пр iг  съобразяване  посоченото  по -горе  колiисиятя  взе  решенгге  да  отстряни  
учястикя  Обединенне  „Про  еверджн  груп " на  оснаваине  чл .б9, ал .1, т.3 от  30П  — 
предстявяне  на  оферта , която  пв  отговяря  ня  предварителио  обявените  условня . 

1.2. Учаетиик  „Пи  Ес  Пи" EUUД  — участинкът  предsижда  четири  етапа  при  
изпълнението  на  поръчката  — 1) съгласуване  с  възложителя  при  проблеии  и  вълроси  
при  започване  на  СМР ; 2) извършване  на  СМР ; 3) съгласуване  и  приемане  на  
извършените  работи ; 4) въвеждане  на  обектите  в  експлоатация . Посочени  са  
действията , които  ще  се  предприемат  при  отделните  етапи . 

Участникът  описва  организацията  си  на  работа . Описани  са  изграждането  ма  
временно  етроителство , временно  водоснабдяване  и  електрозахранване , доставка  на  
материали , демонтажни  работи  на  временното  строителство , доклади  по  напредък , 
осъществяване  на  контрол  по  качеството . 

Описани  са  мерките  по  безопасност  и  здраве , отговорните  лица  и  задълженията  на  
техническия  ръководитеп  и  коордикатора  по  безопасноот  и  здраве , както  и  основните  
нормативни  документи , които  ще  се  спазаат . 

Посочени  са  задълженията  на  ръководния  екип , предложен  от  учястника . 
Описана  е  следната  технологична  последователност  на  дейностите , които  ще  се  

излълняват  — подготвителни  дейности , демонтажни  работи , земни  работи , кофражни  
работи , армировъчни  работи , бетонови  работи , ВиК  дейности , поливна  система , 
електродейности , паркоустройство  и  благоустройство , организация  и  безопасност  на  
движението , почистване  ма  обекта . Описаната  техмология  на  изпълнение  на  земните  
работи , кофражните  работи , армировъчните  работи , бетонови  работи , BxI< дейности , 
електрическите  дейности , паркоустройство  и  благоустройство  дословно  лреnовтаря  



техническите  специфакиции  на  документацията . Не  е  засегиата  технологията , която  
Участникът  ще  приложн  при  изпълнението  на  облицавъчни  работи , които  са  едни  от  
основни -ге  дейности  предвидени  в  проекта . 

Посочени  са  за  всеки  вид  дейност  човешките  и  техническите  ресурси , които  ще  се  
използват . 

Представени  са  мерки  за  здравословни  и  безопасыи  условия  на  труд . Посочени  са  
дейностите , които  ще  се  извършват  за  спазването  им , както  и  забраните , които  целят  
оснгуряването  на  ЗБУТ . 

Представена  е  програл lа  за  опаззане  ка  околната  среда . Разгледани  са  дейности , 
които  ще  се  предприемат  и  мерки , който  ще  бъдат  спазвани . Описана  е  системата  по  
управление  на  отпадъците . Посочени  са  задължения  по  опазване  на  околната  среда  на  
ръководиите  служители . 

Представена  е  система  за  управление  на  качеството  чрез  посочване  на  цел  на  
системата , област  на  приложение , отговорности , процеси  по  управnение  на  качеството . 

Участникът  е  предетавил  линеен  план  график , в  който  са  посочени  дейностите , 
които  ще  се  извършват  по  КС , мярката  на  дейностите , количеството , дните  на  
изпълнение , броят  ка  работниците  и  необходимата  техника  sa всяка  дейност . Отчетено  
е  времето  за  извършване  иа  подготвителните  дейности . 

При  преглед  на  строителнатя  програлга  и  лннейння  графим  ня  участннка  
комисиятя  установи , че  те  нв  отговярят  иа  nаинималното  изискуемо  съдържяпие  
съгласпо  условията  на  документациятя , а  именио ; Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  има  обосновка  за  готовността  на  
участника  да  осигури  изnълнението  на  дейностите , предмет  на  строителството . В  
сторптелната  програма  на  участника  липсва  подобна  обосновка . Освен  това  
представената  от  участника  технология  за  изпълнението  на  по-голямата  част  от  
дейностите , предмет  на  поръчката , преповтаря  общо  и  бланкетно  техвическата  
спецификация  от  документацията . Не  е  лосочена  технологията  иа  нзвършване  на  
мазилките , облицовките  и  бояджийските  работи , а  такива  е  предвндено  да  се  извършват  
в  КС  — позиция  22 „Доставка  и  монтаж  на  каменни  плочи  за  облицовка  на  подпорни  
стени ", позиция  27 „доставка  и  монтаж  на  нови  каменни  плочи  за  облицовка  на  
войнишки  паметник ", поз .3l „доставка  и  монтаж  на  на  нови  каменни  плочки  за  
аблицовка  на  чешма ", поз .42 „облицовка  на  стени  и  чела  на  новопроектирана  водна  
площ "и  др . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  
някои  от  елементите  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , 
без  да  е  съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  
отстранени  от  участие . „Пи  ЕС  Пи " ЕООД  не  е  налравило  обосоновка  за  готовностга  си  
да  осигури  изпълнението  на  поръчката . Липсва  описавив  на  някои  от  основните  
дейности , предвидени  за  изпълненив , като  текнолагия  на  изпълнение  на  облицовъчните  
работи . Същото  прави  строителната  л1у  програма  не  отговаряща  на  изиекванията  на  
възложителя . 

Освен  това  участникът  е  преповторил  дословно , без  да  опише  начина  на  
изпълнението  и  да  съобрази  със  спецификата  на  лроекта , техническите  спецификаци  за  
технологията  за  извършване  на  земните  работи , кофражните  работи , армировъчните  
работи , бетонови  работи , ВиК  дейности , електрическите  дейности , паркоустройство  и  
благоустройство . Съгласно  условията  на  документацията  в  случай , че  някой  от  
елементите  на  строителната  програма  е  полълнен  с  преловтаряне  общо  и  бланкетно  на  
техническата  епецификация , без  да  е  отразена  спецификата  на  проекта  и  особената  
позиция , участникът  ще  бъде  отстранен  or по -нататьшно  участие . Преписването  на  



текническото  задание , приложено  към  документацията  за  участие  озвачава , че  
участникът  не  е  съобразил  спецификите  на  обществената  поръчка . 

Има  констатирани  неточности  при  технологичната  последователност  на  
предвидените  СМР , отраsена  в  линейния  график : 

➢ 	Съгласно  изготввния  график  подложек  бетон  за  подпорните  стени  се  
полага , след  като  кофража  и  армировката  на  стените  са  вече  монтирани . Според  
действащите  стромтелни  нормативи  и  правила  подложният  бетон  се  полага  веднага  
след  достигане  на  кота  дъно  изкоп  и  служи  за  основа  за  извършване  на  кофражни  и  
армировъчни  работи , както  и  за  подложка  под  конструктивния  бетон  на  фундамента . 

➢ Съгласно  изготвения  график  кофраж  за  подложен  бетон  и  кофраж  за  
единични  фундаменти  на  сцената  се  изпълняват  в  един  и  същи  ден , а  самнят  подложен  
бетон  се  полага  след  като  всички  конструктивни  елементи (фундаменти , стеки , колони ) 
са  кофрирани  и  армирани . Според  действащите  строителни  нормативи  и  правила  
подложният  бвтон  се  полага  върху  подготвената  sемна  основа , спед  което  се  
продължава  с  кофраж  и  армировка  на  фундамента  върху  вече  стегналия  подложен  
бетон . След  като  елементите  са  кофрирани  и  армирани  е  невъзможно  да  се  положи  
подложен  бетон , а  конструктивният  елемент  ще  бъде  бетониран  директно  върху  змната  
основа , което  е  недопустимо . 

➢ 	Съrласно  изготвения  график  армиран  бетон  за  настилка  на  сцената  се  
полага  едноврвменно  с  бетониране  на  фундаменти  и  стени . Според  действащите  
строителни  норматмви  и  правила  след  като  бъде  положен  бетона  за  стени  на  сцената  и  
той  набере  необходимата  якост , следва  полагане  на  уплъткен  обратен  насип  от  трошен  
камък  във  вътрешнос rга  на  стените  на  сцената , под  нозопроектираната  бетонна  
настилка , след  което  се  продължава  с  кофраж , армировка  и  бетониране  ка  настилката . 
Съгласно  графика  уплътнен  обратен  насип  под  настилката  се  изпълнява  5 дни  след  като  
тя  вече  е  изпълнена . 

➢ 	Съгласно  изготвения  график  кофраж  за  подложен  бетон  и  кофраж  за  
конструкцията  на  фонтана  се  изпълняват  в  един  и  съши  ден , а  самият  подложен  бетон  
се  nonara след  като  конструктивните  елементи  са  кофрирани  и  армирани . Както  беше  
вече  пояскено  подложнмят  бетон  се  изпълнява  веднага  след  достигане  кота  дъно  на  
изкопа  и  предшества  всички  останали  конструктивни  работи . Изпълнението  на  кофраж  
и  армировка  елиминира  физическата  възможност  за  полагане  на  подложен  бетон  и  
елементвте  се  изпълняват  директно  върху  земната  основа , което  е  недопустимо . 

➢ 	Съгласно  изготвения  график  изкопните  работи  за  направа  на  траншеи  за  
полагане  на  PVC канализационни  тръби  започват  след  като  канализационната  мрежа  е  
изпълнена  и  изпитана  за  водоллътност . Няма  как  канализационните  тръби  да  бъдат  
положени  в  изкопа  преди  изкопа  да  е  изпълнен . Тръбите  се  свързват  и  полагат  в  изкопа , 
канализацията  се  изпробва  и  накрая  се  изпълнява  обратен  насип  над  тръбите . 

Съгласно  указанията  sa участие , в  случай  че  бъде  установена  техкологична  
несъвместимост  и/или  неправилна  последователност  на  изпълняваките  строителни  
операции  в  линейния  график  същото  е  оскование  за  отстраняване  на  офертата  на  
участника . Видно  от  посочените  по -горе  извадки  от  линейния  график  на  участник  
налице  в  предложена  неправилна  последователност  на  изпълняваните  строителни  
операции . 

Пря  съобрязяване  посоченото  по -горе  колп iсията  взв  решение  дя  отстранм  
улястикя  „Пн  Ее  Пн" ЕООД  на  основанне  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — првдстявяне  на  
аферта , която  ые  отговаря  ня  предвярнтелно  обявените  условия . 



1.3. Учястник  „Галчев  Инженерннг " ЕООД  — участиикът  разглежда  три  етапа  за  
изпълнението  на  поръчката  — 1 етап  — мобипизация ; 2 етап  — изпълненне  ua СМР ; 3 етап  
— предаване  на  обекта  и  демобили sация . По  време  на  първия  етап  е  описана  готовността  
на  участника  да  осигури  изпълнението  на  обекта  и  организациата , която  ще  се  създаде  
на  обекта  чрез  — подробно  описание  на  временното  строителство  и  временната  
организация  на  движение , начина  на  доставка  на  материали  и  оборудване . Опиеана  са  
дейностите  и  организацията  ло  време  и  на  останалите  два  етапа . 

Оnисана  е  технологията  на  извършване  на  СМР  и  последователността  на  изnълнение  
- разчистване  на  обектовата  площадка , трасиране , рязане , разваляне  и  демонтиране  на  
съществу sащи  настилки , изкопни  (земни ) работи , полагане  на  кабел  в  изкоп , монтаж  на  
нови  стьлбове , изпълнение  на  основен  пласт  от  трошен  камък  в  участьците  с  асфалтова  
настилка , асфалтови  работи , вертикална  сигнализация  и  пътна  маркировка , полагане  на  
бардюри , направа  на  настилки  и  облицовки , кофражни , армировъчни  и  бетонови  
работи , изпълнение  на  ВиК  и  автоматизирана  поливна  система , изпълнение  на  
дейности  no част  електро , доставка  и  монтажа  на  детски  съоръжения  и  парково  
обзавеждане , направа  на  дървени  обшивки , озеленяване . За  вси=иси  посочени  дейности  
подробно  са  аписани  начина  на  извършване  на  отделните  операции , характерни  за  
дейностга . 

Участникът  описва  организацията , която  ще  създаде  за  изпълнението  на  обекта . 
Посочени  са  дейностите  и  поддейностите , конто  ще  се  извършват , последователността  
им , като  за  всяка  дейност  са  посочени  времето  на  извършване , необходимия  брой  
работници , специалностите  на  работниците , предвидената  механизация . 
Описяни  са  мерки  за  осигуряване  на  здравасловни  и  безопасни  условия  на  труд . В  

табличен  вид  са  представени  оценка  на  основните  рисковеза  ЗБУТ , както  и  мерки  за  
ограничаването  им . Описани  за  мерки  за  ЗБУТ  при  работа  с  различите  машини  и  при  
различните  строителни  дейноети . 

Представен  е  план  за  организация  на  мерките  по  опазване  на  околната  среда . 
Описани  са  принципи  на  участниха  за  опазване  на  околната  среда , методиха  за  оценка  
на  значимите  аспекти  на  околната  среда , начините  иа  възможните  въздействия  върху  
околната  среда  и  мерките  за  ограничавана  тези  въздействия  и  олазване  на  околната  
среда . 

Представен  е  план  за  управ nение  на  качеството . Описана  е  методика  за  осигуряване  
ка  качеството  при  изпъпнението  на  СМР . Описани  са  видовете  контрол  за  спазване  на  
ка=reетвото , които  ще  прилага  учястника  — входящ  контро  за  съотвеетвие  на  материали , 
контрол  на  съхраняване  на  материалите , контрол  върху  изпълнението , лабораторни  
изследвания . 

Описани  са  sадълженията  на  ръководния  състав , предложен  от  участника . 
Предвидени  са  изготвяне  на  месечни  доклади , като  е  описано  съдържанието  им . 

Представена  е  диграма  на  работната  ръка  и  диаграма  на  механизацията . 
Приложен  е  линеен  rрафик , в  който  са  посочени  аидо Rете  дейности , които  ще  се  

изпълняват , ед . Мярка , количество rо, норма  врелiе  труд , човекодни , броя  на  
работниците  и  предвидената  механизация , продължителнос rrа  и  началото  и  края  на  
всяка  от  дейностите . На  rрафика  е  отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности  и  мобилизацията . 

IIри  иреглед  на  стронтелиата  ирограма  и  линейния  графнк  ня  улястника  
колiисията  установн  следното : Представеното  техническо  предложение - строителна  
програма  и  линеен  план  — график  съответетва  на  изискванията  на  възложителя . 
Строителната  програма  съдържа  всички  изискуеми  елементи  съгласно  указанията  ва  



възложителя , като  елементите  са  описани  подробко  и  са  отчетени  спецификите  на  
обществената  поръчка  и  обособената  позиция .Предетавеният  график  съдържа  подробно  
и  реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС , в  него  е  отчетеко  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  техническн  ресурси . Изготвените  от  участника  линеен  план  — 

граг (пІк  и  предложената  етроителна  програма  са  еъвместими  н  съгласувани  помежду  си . 

Отчитайки  това  н  в  съответствне  с  горното  комиснята  взе  решенне  да  допусне  
„Галчев  пнженеринг " ЕООД  до  оценкя  ня  техническото  л1у  предложение . 

1.4. Учяст tіик  „Бигля  III" ООД  — направено  е  описание  на  обекта  — предстоящи  
работи  и  същест sуващо  положение . 

Посочени  са  задълженията  на  ръководния  персонал , определен  от  участника  за  
изпълнението  на  поръчката . 

Опнсан  е  план  за  управление  ка  качеството  чрез  посочване  на  процесите , които  ще  
бъдат  използвани  — лроцеси , свър sани  със  създаването  на  продуктите , процеси  по  
управление  на  ресурсите , процеси  по  набл tодение , измерване , подобрение . Посочени  са  

~ 	 изискванията  към  влаганите  строителни  материали , машини  и  съоръжения . Изброени  
са  минималните  изисквания  за  основните  използвани  материали . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  беsопасни  условия  на  труд . 
Описана  е  програма  за  опазване  на  околната  среда  и  мерки  за  опазване  на  околната  

среда . 
Участникът  описва  подхода  си  за  работа  на  обекта . Посочена  е  следната  

технологична  последователност  на  сrроителните  работи  — разрушителни  работи  
(обхващи  всички  демонтажни  работи , които  са  подробно  изброени ), изкопни  и  
инсталационни  работи  — направа  на  изкопи , траншеи , работи  по  част  ВиК , работа  по  
част  ЕЛ . Посочени  са  начина  за  направа  на  настилките  и  материаите , които  ще  бъдат  
използвани , както  и  съоръженията  за  деца , които  ще  бъдат  доставени  и  монтирани . За  
веяка  една  от  посочените  дейности  има  технология  на  изпълнение . Посочени  са  броя  на  
робтниците , които  ще  изпълняват  отделните  дейности  и  техниката , която  ще  бъде  
използвана . Представени  са  техническите  спецификации  на  съоръженията  за  
оборудване  на  детсктата  площадка . 

Разгледани  са  взаимоотношенията  между  участниците  в  строителния  процес . 
~ 	 Описани  сао  мите  на  конт  ол , осъществяван  от  с~ р 	 р 	 участника  — контрол  на  качеството  

на  поставените  материали , контрол  на  количествата , контрол  на  качеството  на  
извършениге  СМР . Посочени  са  основни  принципи  и  задължения  за  осигуряваке  на  
качеството  и  контрол  по  качеството . 

Описана  е  технологията  на  извършване  на  отделните  видове  работи  — земни  работи , 
кофражни  работи , армировъчни  работи , бетонни  работи , дървени  конструкции , 
паркоустройство  и  блаrоустройство , ВиК  инсталации , Ел  инсталации , ма .зилки , 
облицовки , бояджийски  работи . 

Приложен  е  линеен  график , в  който  са  посоцени  видовете  дейности , които  ще  ее  
изпълняват , ед . Мярка , количеството , броя  на  работниците  и  лредвидената  
механизация , продължителностга  и  началото  и  края  на  всяка  от  дейностите . Не  е  
отразено  времето  за  извършваке  на  nодготвителните  дейности . 



Пры  преглед  ма  строптелната  програма  и  линейния  график  на  участника  
комисията  установи , че  линейн sят  график  не  отговаря  на  лtннималното  
нзыскуемо  съдържанне  съгласно  условията  на  документацията , а  именыо : 
Съгласно  изискванията  на  документацията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  
лодробно  и  реалистично  отразяване  ка  планираната  последователност , 
продължителност  и  взаимосвързаност  на  веички  строително  - мовтажните  работи  по  
КС , да  е  отчетеко  времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  
са  посочени  за  веяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . В  представения  график  не  
е  отчетено  времето  за  изsършване  на  подготвителните  дейности . Посочената  липса  е  
основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  
посочено , че  в  случай , че  лредложението  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  
задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . Наличието  на  отразяване  на  
времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности  е  задължятелен  елемент  от  
линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  ли nсата  лry е  осно sание  
за  отстраняване  на  участника . 

Освен  това  Дейностите : 
✓ Раsрушаваке  на  съществуващи  стълби  и  рампи  
✓ Доставка  и  моитаж  на  плочи  за  оформяне  на  стьлбищни  площадки  и  входни  

пространства  пред  вход  на  сrрада  - читалище  и  община  
✓ Демонтаж  на  облицовка  на  чела  и  контрсrьпала  на  външни  стьлби  
✓ Доставка  и  монтаж  метален  ларапет  към  външни  стьлби  и  рампи  
✓ Боядисване , двукратно  на  метален  парапет  към  външни  стьлби  и  рам nи  

стартират  в  един  и  същи  ден  и  прикліочват  в  един  и  същи  ден , което  е  технологично  
несъвместимо , 

Същото  се  наблюдава  и  при  редица  други  технологично  обвързани  строи rелни  
дейности , като  напр . всичкн  строителни  дейности  по  част  „Електро " се  изпълняват  
едновременно  за  12 кал , дни  от  180 бр . работника , които  в  предвидено  да  работят  
едновременко . Предвидената  механизация  за  изпъnкение  на  дейностите  по  част  
„Електро " е  бордови  автомобил , багер , самосвал . Така  предета sената  техника  в  
повечето  позиции  на  КС  е  несъвместил tа  с  конкретната  дейност . 

По  част  „Паркоустройство " — Изграждане  ua пясъчт Rк  за  де»пека  плогцадка - 
предвидения  срок  за  изпълнение  на  всички  строителни  работи  е  15 дни , които  започват  
и  завършват  в  един  и  същи  ден , като  лредвидените  работници  са  36 бр ., които  работят  
едновременно . Така  предвидени  за  изпълнение  дейностите  не  би  поsволило  на  
строителя  да  ги  изпълии  в  необходимата  технологична  последователност , а  
предвидения  брой  работници  е  в  пъти  повече  от  необходимите  за  изпълнението  ка  
количествата  по  КС . 
Например : 
предвидени  са  4 човека  да  трамбоват  1,8м3 чакъл  за  15 дни ; полагане  на  геотекстил  
20,8м2 да  се  полага  от  4 работниха  за  15 дни ; земковлажен  бетон  за  подложка  на  
площадката  1,08м3 да  се  изпълнява  за  15 дни  от  4 работника . 

При  изграждането  та  Автоматизираната  поливна  система  участникът  е  предвидил  
за  изпълни  всички  технологични  дейнасти  едновременно  за  35 дни  от  376 работника - за  
всяка  от  47- те  строителни  дейности  по  КС  са  предвидени  по  8 бр . работника , които  да  
работят  едновременно . Предsидения  брой  на  работниците  е  нереалистичен , а  така  
предвидени  да  се  изпълняват  всички  47 технопогично  обвързани  дейности  
едновременно  е  недопустимо  и  не  отговаря  на  общоприетите  технически  и  
техноло rично  норми  при  изпълнение  на  СМР . 

Ло  част  „ВнК" участникът  е  предвидил  отново  да  изпълнява  всички  технологично  
обвързани  дейности  едновременно  sa 20 дни  от  256 работника - за  32 дейности  по  КС  са  
предвидени  по  8 бр . работника , които  да  работят  едноаременно . 



Такд  представения  от  участника  линеен  план  — график  не  съдържа  реалистично  
отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  взаимообвързаност  на  
всички  строително  - монтажните  работи  по  КС . Изпълнението  на  технологично  
обвързани  строителни  операции  едновременно  е  практически  невъзможно . Предвидените  
човешки  ресурси  са  в  пъти  повече  от  необходимите  sa отделните  строителни  дейности . 

Представената  механизация  е  написана  бланкетно , без  да  е  съобразена  спецификата  на  
строителната  операция . Съгласно  указанията  за  участие , в  случай  че  бъде  установена  
технологична  несъвместимост  и/или  неправилна  поспвдователност  на  изпълняваните  
строителни  операции  в  линейния  график  същото  е  основание  за  отстраняване  на  
офертата  на  участника . От  изложените  по -горе  мотиви  се  вижда , че  е  налице  
технологична  несъвместимост  на  предлаганото  изпълнение . 

Прн  съобразяване  посоченото  по -горе  комиснята  взе  решенне  да  отстрани  
участнка  „Бигла  III" ООД  на  основанне  чл .69, ал .1, т.3 от  ЗОП  — предстявяне  на  
оферта , която  iie отговаря  ка  предва lц +телню  обявеняте  условия . 

1.5. Учаетнвк  „Булплан  Инвест " ООД  — участникът  описва  подготвителните  
действия , който  ще  извърши  преди  започване  на  строите nството . Посочена  е  
технологията  и  последователностга  на  извършване  на  отделните  видоие  дейности  — 
демонтажни  работи , вертикална  планировкя , конструктивна  част  — бетонови , 
арматурни , кофражни  работи , облицовки  и  довършителни  работи , ел .част, ВиК  част , 
автоматизирана  поливна  система , благоустрояаане , паркоустройство , организация  и  
безопасност  на  движението , За  всяка  една  от  дейностите  е  посочен  начина  на  
нзвършването  й , както  и  работниците , ангажирани  с  изпълнението , времето  за  
изпълнение  и  необходимата  техника . 

Описани  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , лредложен  от  
участниха . 

Участникът  обосноаа  готовнос rrа  си  за  започване  на  работа  с  представяне  на  
ситуационен  план . Посочени  са  организацията  на  доставка  на  бетон , армировка , както  и  
екладирането  на  материалите . Описано  е  времеиното  строителство  на  обекта . 

Олисани  се  меролриятия  за  органи sация  и  безопасност  на  движението . 
Посочена  е  техноло rията  на  извършване  на  отделните  видове  работи  — направа  на  

изкопи , звмни  работи , работа  на  укрепени  и  неукрепени  нзкопи , кофражни , арматурни  
и  бетонови  работи , ларкоустройство  и  благоустройство , направа  на  ВиК  ннсталации  и  
ел .инсталации . 

Посочена  е  ресурсната  обезпеченост  на  дружеството  — брой  служители  и  
работници , ръководвн  персонал , разполагаема  техника  и  механизация , лроизводстдена  
база . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  гiа  здравосповни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Представен  е  план  за  опазване  на  околната  среда . Акцентирано  е  върху  еъбирането  и  
изхвърлянето  на  строителните  отпадъци . Посочени  са  конкретни  мерки  за  опазване  на  
околната  среда . 

Представена  е  система  за  осигуряване  на  коитрол  по  качеството . Посочени  са  
видовете  контрол , осъществяни  на  обекта . Акцентирано  и  върху  осъществяване  на  
контрол  по  време  на  стротилеството , както  и  върху  контрола  ка  доставчиците . 

Представен  е  линеен  график  съдържащ  видовете  дейности , ед .мярка , количеството , 
необходимата  текника  за  част  от  дейностите , трудоемкост rа  в  човекодни , броя  на  
работниците  и  календарните  дни  за  изпълнение  на  дейностите . Отчетено  е  времето  за  
подготвителните  дейности . 



При  преглед  на  строителиатя  програмя  и  линейиня  гряфик  на  участннкя  
комкеията  устянови  следиото : Представения  линеен  график  не  съответства  на  
изискванията  на  възложытеля . При  прегледа  на  графика  и  етроителната  програма  са  
констатирани  следните  несъответствия : Участникът  е  предвидил  от  1 -вия  до  10-тия  
ден  лодготвителни  дейности . Частите  „Бла rоустройство " , Конструктивна  и  
„Верты  кална  планлровка " стартират  също  от  първия  ден  на  графика . 

За  десет  от  дейностите  са  посочени  текинчески  ресурси , а  трудовите  са  посочени  за  
всички  дейности . 
В  т . „Последователност  на  строително  монтажни  работи " от  Строителната  програма  

на  участника  са  описани  дейностите  и  ресурсите , с  които  у9астника  смята  да  изпълни  
поръчката . Опнсанието  на  ресурсите  по  част  „Благоустраяване " не  съответстват  на  
лредставените  такива  в  календарния  график . В  описатепната  част  на  строителната  
програма  участникът  е  предложнл  да  изпълни  дейността  Полагане  на  настилии  от  част  
„Благоустрояване " с  4 бр . трамбовки , 2бр . флекс ,2 автобагера , 1 бобкат , 1 валяк , 2 
бордови  автомобили , 1 фугорез  и  26р .машини  за  рязаке  на  плочи , а  календарния  rрафик  
са  предвидени  за  същата  дейносх  автобагер , валяк , бобкат , бордави  автомобил . 

По  част  „Конструктивна " в  обяснителната  записка  на  Строителната  програма  
участникът  е  предвидил  да  изпълни  дейностите  с  2 бетоновоза , 1 бетокпомпа , 2 броя  
вибратори , бордови  автомобил  с  кран . В  календарния  график  за  същите  дейности  са  
предвидени  автобагер , самосвали , бордови  автомобил  с  кран , бетоновоз , бвтонпомла . 

По  Част  „Електро " в  етроителната  програма  на  участника  предвидената  
механизация  от  1 автобагер  и  2 салюсвала  съответетва  с  тази  в  календарния  график . 
Гlредвидените  човеwки  ресурси  в  строителната  програма  са  7 работника  sa 20 дни , а  в  
графика  са  предвидени  40 дни . 

Участникът  не  е  предвидил  автокран  и  автовишка  за  монтажа  на  стоыанобетоните  
стьпбове  и  осветителните  тела . 

По  част  „Паркоустройство " не  е  предвидена  никаква  механизация  нито  в  
строителната  програма , нито  в  календарния  график . В  строителната  програма  са  
предвидени  7 работника , които  ще  изпълнят  работата  за  20 дни , а  в  календарния  rрафик  
за  същите  дейности  са  предвидени  12 работника  за  30 дни . 

По  част  „Вертикална  планировка " предвидената  механизация  за  дейности  1 и  3 
съответстват  с  олисанието  в  строитепната  праrрама , но  в  графика  липева  предвидена  
техника  за  останалите  3 строителни  дейности  в  същата  част . 

По  част  „Организация  и  безопасност  ка  движекието " в  строителна rа  си  програма  
участвикът  предвижда  да  изnолзва  за  дейноет  3.Асфалтиране - асфалтополагаща  
машина  и  вапяк , но  в  календарния  rрафик  липсва  лредвидена  техинка  и  за  трите  
дейности  от  чacrra. 

По  часr „Автоматизирана  поливна  система " предвидената  механизация  съответства  
с  описанието  в  строителната  програма . 

По  част  „ВиК" е  предвидена  механизация , която  съответетва  със  строителната  
програма . Участникът  в  календарния  график  на  обекта  е  лредвидил  дейностите  по  ВиК  
да  се  изпълнят  за  40 дни , а  в  описанието  в  строителната  програма  са  предвидени  20 
дни . 

Съгласно  указанията  в  участие  изготвените  от  участнина  линеен  план  — rрафик  и  
предложената  строителна  програма  трябва  да  са  съвместими  и  съгласувани  помежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  изисквания  за  съдържание . Констатирано  е  голямо  
несъответствие  е  описаните  технически  ресурси  в  строителиата  лрограма  и  тези  в  
календариия  график . Констатирани  са  също  няколко  несъответствия  в  срока  за  
изпълнение  ка  оrделни  дейности  от  графика  и  описанието  на  сьщите  в  строителната  
програма . Налице  е  несъвместимост  и  несъгласуванаст  между  строителната  програма  и  
пинейния  график , което  е  основание  за  отстраняваке  на  участника . 



Освен  това  участникът  не  а  посочил  техническото  оборудване , необходимо  за  
излълнение  на  всичхи  дейиости , което  също  е  нарушение  на  изискванията  на  
възложитепя , съгласно  които  участниците  следва  на  линейиия  график  да  посочат  
техническите  ресурси , кеобходими  за  извършване  на  дейностите . Посочената  липса  е  
основаниеза  отетраняване  на  учаетника . 

При  съобразяване  посоченото  по -горе  коniисията  взе  решение  да  отстрани  
участика  „Булпляп  Инвеет " ООД  iia основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяне  
ігя  офеnтя , която  не  отговаря  ня  предварително  обявените  условия . 

1.6. Учястиик  „Блитстрой " АД  — участникът  посочва  кои  нормативни  актове  и  
изисквания  ще  спазва  при  изпълнението . 

Описана  е  технологията  при  изпълненнето  на  земни  работи , кофражни  работи , 
армировъчни  работи , бетонови  работи , дъраени  конструкции , сто :иакени  конструкции , 
паркоустройство  и  благоустройство , ВиК  инсталации , електро  инсталации . 
Технологията  за  изпълнението  ка  повечето  дейности  дословно  препоатаря  
техническите  епецификации  на  документацията . Не  е  засегната  технологията , която  
Участникът  ще  приложи  при  излълкението  на  облицовъчни  работи , които  са  едни  от  
основннте  дейности  предвидени  в  проекта . 

Като  организицаия  на  строитепство rо  участникът  предвижда  разработването  на  
работна  програма , както  и  спазване  на  здравословните  и  безопасии  условия  на  труд . 

Представеки  са  мерки  sa опазване  на  околната  среда . Разгледани  са  компонентите  на  
окопната  среда , върку  които  етроителната  дейност  може  да  укаже  въздействие  като  за  
различните  компонеити  са  лредставени  отделни  мерки . В  мерките  за  ограничаване  на  
въздействието  върху  почвата  — на  стр . 57 от  техн .предложение  е  поеочено , че  земните  
маси  ще  бъдат  извозвани  своевремеино  по  направление , издадено  от  кмета  на  Община  
Ковачевци . 

Представени  са  мерки  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  усnовия  на  труд . 
Разгледани  са  местаrа  със  специфични  за  строежа  рискове . Посочени  са  законите  и  
подзаконовите  нормативни  актове , които  ще  бъдат  спазвани  при  осигуряване  на  ЗБУТ . 
Описани  са  мерки  за  оказване  на  първа  помощ , както  и  оскованията  за  принудително  и  
аварийно  преустановяаане  на  работа . Разгледани  са  мерките  за  осигуряване  на  ЗБцТ  
npu различните  видове  работи . 

Предетавен  е  линеен  график , в  кайто  са  лосочени  аида  дейности , ед .мярка , 
количеетвото  предвидени  дейности , броя  дни  за  излълнението  им  и  броя  на  
работниците . На  ерафика  не  е  отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности , както  и  необходимата  техника . 

Прн  преглед  ня  строителнятя  прогрямя  и  линейния  график  на  участника  
ко ~іксиятя  устянови , че  те  не  отговарят  ня  лiннимялното  изискуемо  съдържяние  
съrласно  условията  на  докумантацнята , а  имеино : Съгласно  усповията  на  
sъзложителя  в  строителната  програма  трябва  да  има  обосновка  за  готовността  на  
участника  да  осигури  изпълнението  на  дейносгите , предмет  на  строителството ; 
подробно  описание  на  организацията  на  работа , която  ще  се  създаде  на  обекта ; да  са  
посочени  човвw ите  ресуреи  и  техника , които  ще  бъдат  излолзвани . В  строителката  
програма  на  участника  липсват  посочените  елементи . Освен  това  представената  от  
участника  технология  за  изпълнението  на  по -голямата  част  от  дейностите , предмет  на  
nоръчката , преповтаря  общо  и  бланкетно  техническата  слецифинация  от  



документацията . Нв  е  засв rната  технологията , която  Участкикът  ще  приложи  при  
изпълнениета  на  облицовьчни  работи , които  са  едни  от  основните  дейности  
предвидени  в  лроекта . Облицовъчни  работи  са  предвидено  да  се  извършват  в  КС  — 
позиция  22 „Доставка  и  монтаж  на  каменни  плочи  за  облицовка  на  подпорни  етени ", 
позиция  27 „доставка  и  монтаж  на  нови  каменни  плочи  за  облицовка  на  войкишки  
паметник ", поз .31 „доставка  и  монтаж  на  на  нови  каменни  плочки  за  облицовка  на  
нешма ", поз .42 „облицовка  на  стени  и  чела  на  новопроектирана  водна  площ"и  др . 
Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  

от  елементите  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  ат  
участие . „Елитстрой " АД  не  е  направило  обосоновка  за  готовност rа  си  да  осигури  
изпълнението  на  поръчкага , не  е  направило  описание  на  организацията  на  работа , каято  
ще  се  създаде  на  обекта , както  и  не  е  посочило  човеинсите  ресурси  и  техника , които  ще  
бъдат  използвани  при  изпълненнето . Също  така  участникът  не  посочил  технологията  на  
изпълнение  на  изпълнениена  облицовъчни  работи . Същото  прави  строителната  лту  
програма  не  отговаряща  на  изискванията  на  възложителя . 

Освек  това  участникът  е  преповторил  дословно , без  да  опише  начина  на  
изпълнението  и  да  съобрази  със  спецификата  на  проекта , техническите  спецификаци  за  
технологията  за  извършване  на  кофражните  работи , армировъчните  работи , бвтонови  
работи , ВиК  дейности , електрическите  дейности , паркоустройство  и  благоустройство . 
Съгласно  условията  на  документацията  в  случай , че  някой  от  елементите  ua 
строителната  програма  е  попълнен  с  преповтаряке  абщо  и  бланкетно  на  техническата  
спецификация , без  да  е  отразена  спецификата  на  проекта  и  особената  позиция , 
участникът  ще  бъде  отстранен  от  по -нататъшко  участие . Преписването  на  
текническото  задание , приложено  към  документацията  за  участие  означава , tie 
участникът  не  е  съобразил  спецификите  на  обществената  поръчка . 

Не  на  последно  място  на  стр .57 от  техническото  си  предложение  участникът  е  
посочил , че  ще  се  ръководи  от  направление , издадено  от  кмета  на  Община  Ковачввци . 
Съrласно  указанията  на  възпожителя  към  документацията  в  случай , че  s техническото  
предложение  бъде  посочеко  името  на  друг  проект  или  възложител , участникът  ще  бъде  
отстранен  от  участие  в  процедурата . 

Несъответствия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  в  предста sения  линеен  план  
грасhик . Съгласно  изискванията  линейният  ллан - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяваке  на  лланираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подгатвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  техническите  ресурси . На  графика  не  е  е  отчетено  времето  за  
извършване  на  nодготвитвлните  работи  и  не  са  посочени  техническите  ресурси . 
Посочените  липси  са  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  e 
попълнен  някой  от  задължятелните  елементн , участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършваке  на  подготвителните  дейности , 
както  и  посочването  на  техническнте  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
sадължителни  елементи  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  дакументацияга  
и  липсата  им  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

При  съобразяване  посоченото  по-горв  комиспята  взе  реwепие  да  отстрани  
участнкя  „Елитстрой " АД  на  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — прецставяне  iia 
оферта , коята  не  отговаря  на  предваритвлно  обявепите  условия . 



1.7. Участник  Обединение  „Мега  Евро  Билдннг " - участникът  посочва  три  етапа  
за  изпълнението  на  договора  — етап  1 лодготвителни  работи ; етап  2 изпълнение ; етап  3 
— предаване  на  обекта . Описани  са  дейностите , които  ще  се  излълняват  по  време  на  
отделните  етапи  и  организацията , която  ще  се  създаде  на  обекта . 

Разгледани  са  мерки  за  безопасност  и  здраве  при  изпълиеине  на  строителството . 
Представени  са  инструкции  за  ЗБУТ  при  нзвършването  на  отделните  видове  работи , 
както  и  прн  работа  с  основните  машини , които  ще  се  използват  на  обекта . 

Направеко  е  оnисание  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда , както  и  мерки  за  
намаляване  затрудненията  на  местното  население . 

Участникът  описва  състоянието  на  обектите , предмет  на  поръчката , какта  и  
дейностите  които  ще  се  направят . В  табличен  вид  са  изброени  дейностите  по  КС , които  
ще  се  изпълняват , както  и  мярката  и  коnичеството  им . 

Посочени  са  дейностите , която  ще  се  извършват  — демонтажни  работи , вертикална  
планировка , част  конструктивна , част  ВиК , част  елвктро , паркоустройство , направа  на  
настилки , доаършителни  работи , доставка  на  оборудване  за  детска  площадка , 
озеленителни  мероприятия . За  всяка  от  посочените  грули  от  дейности  са  посочени  
отделни  операции , които  ще  се  изпълнява r, хората , ангажирани  с  изпълнекието , 
необходимата  механизация  и  времето  за  изпъnнение . 

Посочени  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , който  
участникът  ще  използва  лри  изпълненнето  на  поръчката . 

Разгледана  е  технологията  на  изпълнение  на  земни  работи , изкоnни  работи , направа  
ня  настилхи  (трошен  камък), изпълнение  ка  бетонови , кофражни  и  арматурни  работи , 
ВпК  мрежи , текнологията  лри  направа  на  фонтана  и  автоматизираната  поливна  
система , епектролгонтажни  работи , облицовката  с  каменни  плочи , полагане  на  
градинско -паркоаи  ппочи  и  бордюри , озеленяване , монтаж  на  съоръження  за  деца . 

Представена  е  систеиа  за  управление  на  качеството . Разгледани  са  основни  
процедури , които  ще  се  прилагат  — процедура  за  контрол  на  влаганите  материали , 

процедура  за  коктрол  върху  своевремнно  и  то ~іна  попълване  на  документи  за  обекта , 
процедура  за  контрол  за  отчитане  на  налредъка . Разгледани  са  методи  за  организация  
на  текущия  контрол , както  и  видовете  контрол  на  обекта  — входящ  контрол , контрол  по  
време  на  изпълнение  на  работите , контрол  от  възложителя , контролни  тестове . 

Представен  е  линеен  график  с  посочване  на  дейностите , които  ще  се  извършват , 
продължителнос rга  им , началото  и  края  на  съответната  дейност , работниците  и  
технихата , необходими  за  изпълнението  на  дейносrга . На  графика  не  е  отчетоно  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  действия . Представена  е  
диа rрама  на  работната  ръка  за  отделните  групи  от  работници  и  диаграма  на  
механизацията  за  отдеnните  видове  машини . 

При  преглед  па  строггтелнятя  програмя  н  лггнейния  график  на  учястника  
коьн iспята  устаг iовп , че  лиггейння  графнк  не  отговяра  на  мннимялиото  изнскуемо  
съдържяппе  съгласі iо  условяятя  ня  документяцнятя , н  именио : Съrласно  
изискванията  линейният  ллан - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  
отразяване  на  планираната  последователност , продължителиост  и  взаимосвързаност  на  
всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  времето , необходимо  за  
извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  к  
техническите  ресурси . 

На  графика  не  е  е  отчетено  времето  за  извършване  на  подготвителните  работи . 
Посочената  липса  е  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  нд  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елемекти , участнинът  ще  бъде  отетранен . 



Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извърш sане  на  подготвителните  дейности  е  
задължителен  елемент  от  ликейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  
липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 
Освен  това  са  констатирани  следните  несъответствня  между  строителната  програма  и  

линейния  график : 
➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  демонтаж  на  каменни  

плочи  по  подпорни  стени  и  облкцовка  на  войнишки  паметник  ще  бъдат  изпълнени  за  
6 дни  от  20 работника . В  графика  за  тези  дейности  са  nредвидени  4 дни , каrо  nрез  
първите  два  от  тях  необходимият  брой  работници  е  30. 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  изкоnни  работи  за  
стоманобетонни  елементи  ще  се  изпълнят  за  шест  дни  от  4 работника , багер  и  
трамбовка . В  графика  за  тези  дейности  са  предвидени  4 дни , като  трамбовка  за  
уплътняване  на  основата  не  е  лосочена . 

➢ В  строителната  проrрама  Участникът  посоч sа , че  хофража  за  подпожен  
бетон  за  съоръжения  ще  бъде  изпълнен  за  три  дни  от  2 работника . В  графика  за  тези  
дейности  е  предвиден  1 ден , а  необходимите  работници  са  6. 

➢ В  строителната  програма  Участникът  пасочва , че  полагането  на  подпожен  
бетон  ще  се  излълни  за  3 дни  от  2 работници . В  графиха  за  тези  дейности  е  
предвиден  1 ден , а  необходиыите  работници  са  8. 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посачва , че  хидравличното  
изпитване  ва  водолровода  ще  се  извърпи  преди  обратната  засипка . В  графика  
засипването  над  теме  тръба  започва  преди  да  е  извършена  хидравличната  проба . 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  изкопните  работи  за  
полагане  на  кабели  ще  се  извършат  за  шест  дин  от  4 работника  с  помощта  на  багер . 
В  графика  за  изпълнеине  на  описаните  дйности  са  лредвидени  5 дни , кто  
необходимите  ресурси  на  втория  ден  са  8 работника  и  2 багера . 

➢ В  изготвения  график  Участникът  предвижда  полагане rо  на  нови  настилки  
да  започне  преди  да  е  запоинало  полгането  на  бордюри . Всъщност  лолагането  на  
бордюри  трябва  да  предхожда  полагането  на  настилка , като  по  този  начин  
бордюрите  ограничават  площта  за  изпълнение  на  подосновните  пластове  от  трошен  
камък . 
Съгласно  укаsанията  за  участие  изготвените  от  участника  линеен  план  — график  и  

предложената  строителна  програма  трябва  да  са  съвместими  и  съгласувани  помежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  иsисквания  sa съдържание . Констатирано  е  голямо  
несъответствие  с  описаните  технически  ресурси  в  строителната  програма  и  тези  в  
кале fщарния  график . Констатирани  са  също  няколко  несъответствия  в  срока  за  
изпълнение  на  отделни  дейкости  от  графика  и  описанието  на  същите  в  строителната  
про rрама . Налице  е  несъвместимост  и  несъгласуваност  между  строителната  програма  н  
пинейния  график , което  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

При  съобразяване  посочевото  по -горе  комнсията  взе  решенне  да  отстранн  
,уиастика  Обедииенне  „Мега  Евро  Билдинг " на  основяняе  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — 
представяке  на  оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия . 

1.8, Участнпк  „Дяел  Трейд " ЕООД  — участникът  посочва  документите , които  ще  
се  съставят  по  време  на  строителството . 

Посочени  са  отговорностите  и  задълженията  на  ръководния  екил , предложен  от  
участника . 



Представен  е  план  за  осигуряване  на  качеството  чрез  описване  на  организацията  на  
текущия  контрол  на  доставките . Посочено  е  на  какви  изисквания  трябва  да  отговарят  
материалите  за  да  бъдат  определени  като  „качествени " и  да  бъдат  изnолзвани  в  
строителството . Предвидени  са  и  мерки  за  осигуряване  на  качеството  прн  изпълнеинето  
на  СМР . Посочени  са  видовете  контрол , които  ще  се  осъществят  и  начина  на  
осъществяванвто  им . 

Разгледани  са  мерки  за  и  изисквания  за  спаsване  на  здравославните  и  безопасни  
условия  на  труд . Разгледани  са  мерки  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  за  
отделните  вндове  работи , които  ще  се  изпълняват . 

Като  отделна  точка  в  строителната  програма  е  посочена  „Предложение  sa 
механнзация ", в  коя rо  точка  обаче  не  е  описано  нищо . 

Посочени  са  дейности , който  ще  бъдат  изпълнявани  — подмяна  на  съществува  
настилка , ревизия  на  съществува  поземна  инфраструктура , подмяна  на  осветителни  
тела , поставяне  на  ново  осветление , озеленяване , парково  обзавеждане , направа  на  
поливна  система . 

Участникът  посочва  три  етапа  на  изпълнение  —  първи  етап  подготовка  на  
площадката , втори  етап  изпълнение  на  СМР , трети  етап  предаване  на  строежа . По  
ареме  на  първия  етап  е  описана  готовността  да  бъде  осигурено  нзпълнението  на  
дейностите  чрез  опнсание  на  начина  на  доставка , обособяване  на  складова  база , 

~ поставяне  на  информационна  табела  и  временно  строителство . За  изпълнението  на  
втория  етап  участникът  посочва  актоветв  и  лротоколите  по  време  на  строителството , 
които  ще  се  съставят  и  видове  депа , които  ще  изпозва . 

Представени  са  мерки  за  оnазване  на  околната  среда  с  акцентиране  върху  
събирането  и  изхвър nянето  на  строителни  отпадъци . Посочени  са  мерки , които  ще  св  
прилагат  за  недопускане  на  замърсяване  на  различите  аспекти  на  околната  среда . 
Посочени  са  задължвния rа  на  строителя  лри  изпълнение  на  строителни  обекти . 

Описани  са  мерките  за  недопускане  и  ликвидиране  на  пожари  и  аварин . Разгледани  са  
места  със  специфични  рискове  и  изисквания  на  бвзопасност . Иденти  fiицирани  са  
критични  места  при  изпълнение  на  обекта . 

Участинкът  е  представил  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  
се  изпълняват , ед .мярка , количеството , както  и  броя  работници  за  всяка  от  дейностите . 
Не  са  посочени  техническите  ресурси  за  извършване  на  дейностга . Посочени  са  
подготвителните  дейности , но  няма  предвидено  време  за  извършването  им . 

IIpn преглед  на  стронтелната  програма  и  линейния  гряфяк  ня  учястника  
комисиятя  установл , че  те  не  отговярят  пя  минимялното  изискуемо  съдържание  
съглясыо  условиятя  на  докумеытяцията , а  нменпо : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  описана  подробно  и  задълбочено  
технологията  на  изпълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
които  ще  се  извършват , както  и  да  са  посочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
се  използват . В  строителната  про rрама  на  участника  няма  описани  човешките  ресурси  и  
техника , които  ще  се  използват . Също  така  не  е  описана  технологията  на  излълнение  на  
СМР . Участникът  посочва  отдвлни  дейности , които  ще  бъдат  изпълнявани , но  това  не  
са  всицки  предвидени  строителни  дейности . Още  ловече  че  те  са  само  нзброени  от  
участника , без  да  се  описан  начина  на  изпълвението  им , както  н  необкодимата  за  това  
технология . 
В  nредставения  линеен  график  като  дейност  са  посочени  под rотвителните  дейностн , 

но  за  тях  няма  предвидено  време  на  извършването  им . Също  така  в  графика  не  са  
посочени  техническите  ресурси , които  ще  бъдат  използ sани  за  отделните  дейности . 



Съгласно  условията  на  поръчката  в  слунай , че  участниците  не  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителната  лрограма  или  елементът  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отетранени  от  
учасrие . „Диел  Трейд " ЕООД  нв  е  посочило  човешките  и  техническите  ресурси , които  
ще  използва , както  и  не  описало  технологията  на  изпълкение  на  СМР , предмет  на  
поръчката . Същото  прави  строитепната  лry програма  не  отговаряща  на  изискванията  на  
възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изисквакията  
на  възложителя  и  в  часrга  му  за  линейния  график . В  линейыия  график  не  е  отчетено  
времето  за  извършване  на  подготвителнитв  дейности  и  не  са  посочени  техническитв  
ресурси . Съгласно  нзисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяване  на  планирана rа  лоследователност , продължителност  и  
взаимоевързаност  тта  всички  етроително  - монтажните  работи  ло  kC, да  е  отчетено  
времето , необходил tо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  текнически  ресурси . 

Посочените  липеи  еа  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  s случай , че  предложението  на  участника  не  е  
попьлнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности , 
както  и  посочването  на  технттческите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
задължителни  елементи  от  ликейнкя  график  съгласно  изискванията  на  документацията  
и  липсата  им  е  оскование  за  отстраняване  на  участника . 

Прн  съобрязяване  посоченото  по -горе  комисията  взе  решение  да  отстрани  
участпка  „Диел  Трейд" ЕООД  на  основанпе  чл .б9, ал .1, т.3 от  30II — представяне  
ня  аферта , която  не  отговаря  ыя  предварително  обявенмте  условпя . 

2. Комисията  установи , че  участниците , доnуенати  до  оценка  на  техническите  еи  
предложения  по  обособена  позиция  1 са  предЛожили  срок  за  излълнение  ка  поръчката  
както  следва : 

- „Галчев  Инжвнеринг " ЕООД  е  предложил  срок  за  изпълнение  60 календарни  
ДНи ; 

3.Колlпсията  продължи  с  оценка  на  техническпте  предложенпя  на  участки qите  
съгласно  одобренятя  методикя  зя  оцепкя . 

Съгласно  методиката  критерият  за  оценка  на  офертите  е „икономически  най - 
изгодната  оферта ". Предложенията  на  участниците  ще  се  оценяват  по  еледните  
показатели : 

- Срок  за  изпълнение  на  поръчката  (S), в  календарни  дни  — 30 точки ; 

- Оценка  на  риска -(R) - 20 точки ; 
- Ценово  предложение  Предлагана  цена  — (С) — 50 точки . 

Показятел  S. S e срок  за  изпълненне  на  поръчката , в  календарни  дни , който  се  определя  
по  форлтулата : (5,,,3„/S„) х  30, където : 

5,,, ;,, e най -краткият  срок  за  изпълнение  на  лоръчката , предложен  в  офертите , а  



Sn  e срок  за  изпълнение  на  поръчката , в  календарни  дни , предложен  от  n-тия  участник . 

Максил +ален  брой  точки  по  този  показател  - 30 точки . 

Показател  Оценка  на  рнска  R. 

Раsглеждп rн  се  предлохсенияпга  ни  учас» тнггците  за  упрпвление  на  следнинге  
дегЬи trицпнгг  от  възлоэгсителя  рнскове ,  котипо  л rогапг  да  възнггкнипг  при  гrзпьлнениепго  ни  
договора : 

1. 13рел rеви  рискове : 

- Закъснетгне  нпчилонго  на  започвине  нпрпбопгнпге ; 

- Изос» гааане  onr графика  при  »гекущото  изпълнение  rra дейностин rе; 

- Риск  опг  закьснение  зи  окотгчангелно  приклточване  н  предавпне  iia обекти ; 

2. Липси/недос» га» гьчно  съдейстеые  tдили  ггнфорлга tдия  опг  страна  на  друг tгучасптніщн  в  
сnгрогипелнггя  проуес ; 

i 

З . Липсиhгедостплгъчна  координаг 1ия  и  съгпруднггчеспгво  лrеэгсду  згпгнпгересованигпе  

сnграни  e рсигки» ге  на  проекпга , а  именно ; Предосптивящг tят  безвъз,lrездггаг rга  гJэиггансова  
nолrотц  Упривлява rц  оргатг  на  ПРСР , Бенефицгген nгъпг  no Лрограл rати  и  13ъзложггтел  на  
договоринте  зауслуги  и  стггро tгпгелспгво , Изпьлниnтедипге  ни  о»гделн :rпге  договори ; 

4. Лрол rегггг  в  зиконода nгелснтво ►по  ни  Българгvг  или  ua ЕС; про,иени  в  изискваниянга  rra 

ЛРСР  еъв  врьзка  с  наблгоденгге nго  и  отчгинанепто  на  дейностггп tе  по  договори  склгочен  с  
бенеф tгциенпги . 

S. Не tгзпълнение  на  договорни  зпдьлзгсентся , в  това  число  зибява  ни  плагуанггяпга  по  
дozoaopri оnг  Сnграна  на  13ъзложиnгеля ; 

б. Трудносnги  при  ггзпълненгге » го  ни  проек»ги, nродггкпгувяни  от  ггеггълнотгг  и/ггл tг  
ненгочносгни  в  проекигнанга  докулгега rгацггя . 

7. Трудносг nrг  пргг  ггзпьлненг rето  на  nроекnга, продггк »гувини  опг  прогпеспггг , жалби  и/гrлгг  
( 	други  фори rг  на  нега» гггвнареакуия  от  спrрана  на  л rеспгноnго  ниселегпге . 

В  офертите  на  участниците  трябва  да  са  предложенн  следиите  аспекти  и  сфери  на  
влиякие  на  описаните  рискове ;l)Мерки  за  въздействие  върху  изпълнението  на  договора  
при  възникването  на  риска ;-2)Мерки  за  недопускане / прецотвратяване  на  
риска ;3)Мерки  за  преодоляване  на  последиците  при  настьпване  на  риска . 

В  случай , че  участникът  в  техническото  си  предложение  не  е  разгледал  всички  
посочени  от  възложителя  рискове , както  и  ако  не  е  разгледал  някой  от  посочените  
аспекти  - мерки  эа  въздействие , мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска , мерки  
за  преодоляване  последицитв  от  риска  за  всеки  един  от  рисковете  ще  бъде  отетранен  от  
участие  в  процедурата . 



Офертите  на  участниците , чивто  техиическо  предложение  отговаря  на  изискванията  
на  Възложитепя  се  оценяват  ло  следната  таблица : 

В » гехг rическото  ггредложение  е  обvриппго  зпдълбочено  20 nгочки . 

внимпние  нп  всек rг  едии  onr рисковеnге, и  е  в  силп  всяко  едно  
ont следните  обспгояп rепствп : 

- 	Учасnгн tгкып 	е 	опrчел 	всичкы 	въз,wожни 	аспектн 	на  
проявленгге  и  обласгггг r tt сфери  на  втгяние  на  описините  
рискове  

- 	Учасnnпгкът 	е 	оценги 	гг 	предвггд rиг 	степента 	на  
вьздейслгвиег nо  на  рггсковепге  върху  ггзпълпен tгеnго  ни  всяка  от  
дег:гносnг rипе  по  договора ; 

- Учаспипгкып  е  rгредлохс tгл  лгерк rг  за  предотвратяване  и  
управление  на  деф tгннраниntе  аспект tг  олг  рнска . Плинираии  са  
похвпnпг  ti дейносnги, посредс nrвол t коиnго  региrно  е  възлгожно  
да  се  повл tгяе  ни  въз rгггкване nго, респ . негагпивнопго  вл rгяние  на  
рнска, пгака  че  сьидгинг  да  Sъде  предогггврапген , pecn. да  не  
окиже  негатггвно  влиннгге  върху  ызпълнениепго  на  дейносnгггте , 

предлге»г  на  договора . 

В  игехн tнrескппп  orfieptna е  обърипто  виил rание  ип  всеки  eдurr 10пгочк rг . 
оiп  рисковете , но  е  в  cuna поне  едно  от  следниnге  
пtвърденги r 

- 	Учаспгнггкъгп 	ие  е  огnчел  всггчкгг  вьзлгохсн tг  пспекпги  на  
nрояQлен tге  гг  обласnгn гг  сферг 	uci влnянгге  на  oпtrcaнnnte 

рrгскоае . 

- 	Учас ►тг tгкъиг 	не 	е 	оценил 	и 	предвггдил 	согепенп tа 	ua 

вьздейсигвггепго  на  рисковепге  върху  ггзпьлнегпге » го  на  всяка  от  
дейноспгите  no договора  

- Учисnгнггкъnг  е  предвндги  л tеркгг  за  еъздействие , лlеркn за  
недопускине /предоигврапгяване 	на 	рггска 	и 	лгеркн 	за  
преодоляване  последиг Jите  orn риска , но  предложеигг nге  лrеркn 

за  едии  turtr няколко  оиг  рнсковете  не  са  опг  естес»гво , 

позволявагцо  предоnгврагпяванегnо  и/гглг t преодоляванепго  на  
рггсковенге  гии  последіщинге  им . 

В  nrехггическптп  огfiертп  сп  в  силп  две  гиги  гtовеце  от  5»гочки . 

rатедн rгте  обспгоятелспгвп : 

- 	Учасгпгагкъыг  не  е  о»гчел  всичк tг  вьзл rожни  испекnиг  на  



~ проявление  и  облис»гtг  гг  crjiepu иа  влияние  на  onucamnнe 

рнскове . 

- Учасгиникъгп  не  е  оцен tиг  и  предвид tи  с»гепенnги  на  
вьзде rгеnгвиеnrо  на  ргrсковете  вvрху  ггзпълнение nго  на  всяка  от  
деСгнос»пгпге  по  договора  

- Учас» гникът  е  предв tгдил  лtеркгг  зи  вьsдейснгвие , лrерки  за  
недопускане/предог tтвраnгяване  ни  рггска  и  лгеркгг  за  
преодоляване  послед ttгlгтге  oru рнска, но  предложените  лгеркгг  
за  едгаг  или  няколко  от  pucxoвenre не  са  от  ес»гесгнво , 

позволявищо  предотвра »гяване nго  и/гиги  преодоляване »го  на  
рtгсковете  гиггг  последиците  илг . 

Максимален  брой  точки  по  този  показател  - 20 точки . 

3.1. Комисията  пристьпи  към  изчисляваке  на  оценката  по  показател  S срок  за  
irз iiъ rnie г nиe както  следва : 

„Галчев  Ипженерин r" ЕООД  -(S i„/S„) х  30 =(60160) х  30 = 30 точки  

3.2. Комисията  пристъпи  към  изчисляване  на  оценката  по  показател  R оценка  на  риска  
както  следва : 

3.2.1. Учястник  „Галчев  Инженерни r" ЕООД  — участкикът  в  табличен  вид  посочва  
методика  sa оценка  на  потенциалните  рискове  за  изпълнение  на  обекта ; допустимост  на  
риска ; срочпост  на  меркнте  в  зависимост  от  степента  на  риска . Направена  е  оценка  на  
потенциалните  рискове  — предвидени  от  възложителя  и  други , допълнителни  рискове  — 
чрез  посочване  на  рисковете , пъздействие , вероятност , стойност , степен . 

Участникът  е  разгледал  всички  идентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  
един  от  рисковете  са  посочени  мерки  за  недопускане lпредотвратяване  на  риска ; мерки  
за  въздействне  на  риска  върху  изпълнението  на  договора ; мерки  за  преодоляване  
последиците  от  настьпването  на  риска . За  всеки  от  посочените  рискове  участникът  
разглежда  възможните  проявления  и  аспекти  на  влияние . 

Като  мерки  за  предотвратяване  на  риска  от  закъснение  началото  на  работите  
учаетникът  посочва  мобилизация  на  ресурсите  непасредствено  след  получаване  на  
решението  за  избор  на  изпълнител , добра  предварителна  орrанизация , сключване  на  
договори  с  доставчици  и  предвиждане  на  клаузи  при  закъснение  на  доставките . Като  
мерки  за  преодоляване  последиците  от  риска  са  посочени  - включване  на  
допълнителни  работници  в  случай  на  закъснение  за  компенсирането  му , лолагане  ка  
извънреден  труд . 

Мерките  за  предотвратяване  на  изоставане  от  графика  са  — предвиждане  лри  
изготвякя  на  графика  на  дейностите , които  могат  да  се  изаърииват  nараnелно , което  ще  
аоди  до  буфери  от  време , които  ще  бъдат  използвани  в  случаи  на  закъснение , следене  
на  прогреса  на  нзпълнените  СМР , използването  на  годна  техника  и  наличие  на  резервиа  
така sа . Мерките  за  преодоляване  на  последиците  са  - оптимизиране  на  работното  
време , допълнително  ресурсно  обезпечаване  на  обекта  техника  и  персонал . 



Посочените  от  участника  мерки  за  првдотвратяване  риска  от  sабавяне  лри  
окончателното  приключване  и  предаване  на  обекта  са  -- изготвяне  на  отделен  времеви  
график  и  лредварително  съгласуване  с  компетентните  ор rани  даващи  разрешение  за  
ексллоатация  на  обекта , стабипни  финанси , гарантиращи  навременни  плащания , а  
мерките  за  преодоляване  на  поспедиците  - подсигуряване  на  допълнителни  работници  
и  механизация . 

За  предотвратяване  на  риск  N22 участникът  предвижда  поддържане  на  постоянен  
контакт  с  участниците  в  строителния  процес , информиране  на  вснчкн  sаинтересовани  
страни  от  положителните  резултати  от  навременно  изпълнение  на  обекта , отчитане  на  
прогреса  на  изпълнение  на  СМР . Предложенитв  мерки  за  преодоляване  на  
последствията  от  риска  в  случай , че  настьпят  са  — отимизиране  на  работното  време , 
провеждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Мерките  за  предотвратяване  настъпваието  на  риск  N93 са  организиране  на  
регулярни  срещи , определяне  на  отговорни  лица , каито  да  осъществяват  
комуникацията , гъвкавост  при  вземане  на  решения . Мерките  за  преодоляване  
последиците  от  риска  са  — уведомяване  на  възложителя  за  възникналия  проблем , 
лровеждане  на  работна  среща  за  търсене  на  решение  на  проблема , провеждане  на  
разговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Като  мерки  за  предотвратяване  настьлването  на  риск  Ns4 участникът  предвижда  
включване  на  юрист , който  ще  следи  относно  променн  в  законодателната  уредба , а  за  
преодоляване  последиците  от  риска  - процедура  за  управление  на  лромените  и  
промяна  в  съответствие  с  насrьпилите  промени . 

Като  превантивни  мерки  за  риск  N95 са  предвидени  навременно  планиране  на  
финансовият  ресурс , nровеждане  на  регулярни  срещи , а  като  коригиращи  — осигуряване  

на  работен  капитал , провеждане  на  работни  срещи  и  активна  комуникация . 

Предложените  мерки  за  предотвратяването  настьпването  на  риск  N9 6 са  работа  на  
екип  от  проектанти  и  строитепи  и  изготвяне  на  варианти  в  случай  ка  неточност  в  
проекта , организиране  на  среща  между  всички  заинтересовани  етрани  за  запознаване  с  
промяната  и  обсъждане  на  план  за  действие , а  за  преодоляване  последиците  от  
настьп sането  на  риска  - преработка  на  всички  задачи , свързани  с  неточностите  и  
промени  в  проектната  документация . 

Меркитв  за  недопускане  настъпването  на  риск  N97 са  информиране  на  всички  
заинтересовани  лица  за  положителните  последици  от  навременното  изпълнение  на  
проекта , спазване  условията  на  действащото  законадателство , вземане  на  мерки  за  
намаляване  на  шума  и  замърсяванията  в  близост  до  абекта . Мерките  за  преодоляване  на  
последиците  от  насrьпванвто  му  са  — изготвяне  на  програма  за  изпълнението  на  
проекта  в  съответетвие  с  исканията  на  наеелението , изпълнение  на  тази  част  от  лроекта , 

за  коята  няма  затруднения  и  протести . 
Участникът  разглежда  и  други  рискове  при  изnълнението  на  nредмета  на  

договора  — риск  от  постнгане  на  резултати , които  не  съответстват  на  поставените  
задачи  на  проекта ; риск  от  кражба  или  умишлено  увреждане  на  оборудването ; риск  от  
дефектни  компоненти  на  системата ; риск  от  насrьпване  на  природни  бедствия . За  
всеки  един  от  посочените  рискове  участникът  посочва  мерки  эа  въздействне , мерки  за  
недопускане  настъпването  на  риска , меркн  за  преодоляване  последиците  от  
настьпването  на  риска . 



Оnисани  са  и  рискове , свързани  с  изпълнението  на  дейностите  на  работната  
площадка  с  предвицени  мерки  за  въздейстзие , недопускане  и  преодоляване  
последиците  от  риска . Идентифицирани  са  и  редица  здравни  рискове  при  
изпълнението  на  обекта . 

Във  връзка  с  нзложеното  коиисията  оценявя  с  20 точки  по  покязател  Оценкя  
на  рнска  R предложеыието  гiа  учястника , тьй  кято  участникът  е  раз rледал , 

анализирал  и  оценил  всички  идентифицирани  от  пъзложителя  рискове . За  всеки  един  от  
рисковете  е  предложил  адекватни  мерки  за  въздействие , мерки  за  недолускане  
настьпването  на  риска , както  и  мерки  за  преодоляване  последиците  от  рисковете . И  
трите  вида  мерки , посочени  от  участника  са  конкретни  и  съобразени  с  характера  на  
съответния  риск . 

Участникът  е  отчел  възможните  проявления  на  рисковете  и  възможните  причини , 

които  могат  да  доведат  до  настьпването  им , ката  меркитв  са  съобразени  с  тях . 
Участникът  е  разгледал  посочените  рискове  многостранно  и  е  предложил  повече  от  
една  мярка  за  всеки  от  рисковете . Това  показва  задълбоченост  npu анализа  на  рисковете  
и  всеобхватност  на  предложените  мерки , като  са  отчетени  асички  възможни  
проявления . Това  от  своя  страна  води  до  минимизиране  риска  от  некачествено  или  
забавено  изпълнение  на  проекта , тьй  като  още  на  предварителен  етап  от  подготовката  
на  офертата  участникът  разглежда  възможните  последиця . 

Участникът  е  оценил  и  предвидил  степента  на  въздействието  на  рисковете  зърху  
изпълнението  на  всяка  от  дейностите  по  договора . Направената  оценка  ка  рисковете  е  
относима  към  всяка  от  дейностите , респ , предложените  мерки  са  адекватни . 

Предложените  от  участника  мерки  са  адекватни  и  от  естество  на  повлияят  върху  
възникването  на  рисковете . Лосочените  мерки  от  лiобилизация  на  ресурсите  
непосредс rвено  след  получаване  на  решекието  за  избор  на  изпълинтел , добра  
предварителна  организация , сключване  на  договори  с  доставчици  и  предвижданв  на  
клаузи  при  закъснение  на  доставките  микимизират  риска  от  закъснеине  началото  на  
работите , тъй  като  изпъпнителят  ще  има  осигури  възможност  за  работа  неnосредствено  
след  сключване  на  договора . Предвидените  буфери  от  време  и  използване  на  годна  
техника  (за  предотвратяване  изоставане  от  графика ), предварително  съгnасуване , 
изготвяне  на  отделен  график  (за  предотвратяванв  риска  от  забава  за  окончателно  
приклгочване  на  обекта ) са  адекатни  и  относими , тъй  като  давата  аъзможност  да  бъде  
компенсирано  закъснението  и  съответно  гарантират  недопускане  на  забавяне  и  
окончателно  предаване  на  обекта . 
В  случай  че  някои  от  времевите  рискове  настьпи  участникът  предлага  вклгочване  на  

допълнителна  лiеханизация  и  работници  и  полагане  на  извънреден  труд , които  са  
единстввните  мерки , можещи  да  компенсират  забава  при  изпълнението  на  
строителст sото . 

Лредзидената  мярка  за  провеждане  на  разговори  с  ръководителя  na страната , която  
не  дава  информация  или  не  указва  съдействие  (предвидени  за  риск  Ns2 и  риск  Ns3) 
гарантира  преодоляването  на  последиците  от  настьпаането  на  риска , тьй  като  ще  бъдат  
задействани  контролни  механизми , ковто  ще  доsеде  до  получаване  на  нужната  
информация . 



Мерките  недопускащи  настъпването  на  риск  N25 са  от  естество  да  ограничат  
възникването  му , респ . да  намалят  последиците  от  настьпването  на  риска , rьй  като  на  
сра itите  ще  бъдат  обсъждани  проблеми  още  на  ранен  етап  лреди  да  е  конетатирано  
неизпълнение  на  договорни  задължения , а  финансовият  ресур  ще  гарантира  изпълнение  
в  случай  на  забава  в  плащането . 

Изборът  на  икформираност  на  населението  (риск  Ns?) гарантира  популяризиране  на  
проекта  и  ограничава  риска  от  протести , тьй  като  жителите  ще  бъдат  запознати  с  
ползата  от  строителството , а  съобразяване  с  исканията  на  населението  и  изпълнение  на  
частrа  от  проекта , за  която  няма  жалби  ще  намали  последиците  or насrьпването  на  
риска . 

По  подобен  начин  са  и  останалите  предложени  от  участника  мерки . 

Предложените  от  участника  мерки  за  всеки  един  от  рисковете  могат  реално  да  
въздействат , да  намалят  възможностга  от  настъпване  на  риска , както  и  последиците  от  
настьпването  му , тьй  като  са  избрани  правилно  и  предлагат  адекватни  действия  и  
решения , водещи  до  качественото  и  срочно  изпълнение  на  проекта . 

II. Комисията  провери  съотsетствието  на  съдържанието  на  техническите  предложения  
на  участниците  по  обособена  позиция  2 с  изискванията  на  възложителя  и  
документацията . При  проверката  беше  установено  следното : 

1. Участниците  еа  представплн  техническн  предложения , съдържащи  следното : 

1.1. Участник  Обединение  „Про  енерджи  Груп" - участникът  посочва , че  ще  
започне  незабавна  подrотовка  за  изпълнение  на  поръчката  при  постановяване  на  
решението  за  иsбор  на  изпълнител . Като  подготвителни  действия  посочва  събиране  на  
необходимите  документи , запознаване  с  проектнатата  документация , сключване  на  
договори  с  доставчици . 

Посочени  са  задълженията  и  отrоворностите  на  ръководния  съетав  на  обекта , 
предложеи  от  участника . 

Описани  са  организационните  и  подготвителните  работи  на  строителната  площадка  
— складиране  на  материали  и  техника , места  за  поставяне  на  коктейнери  за  отпадъци , 
организация  на  санитарно -битовите  помещения , извършване  на  временно  захранване  с  
ток  и  вода . 

Посоченн  са  работниците , който  ще  извърwват  дейности  на  обекта , както  и  времето  
за  извършването  на  отделните  дейности . Не  е  поеочена  техниката , която  ще  се  използва  
при  изпълнението  на  обекта . 

Участникът  описва  технологията  на  извършваке  на  отделните  видове  дейности  - 
техналогия  на  полагане  на  бвтонови  плочи  за  тротоари , алеи , площади  и  други  
пешеходни  зони ; технология  на  лолагане  на  бетонови  настилки  и  бордюри ; технология  
за  изпълнение  на  настилка  от  мраморни  плочи ; технология  на  изработване  на  
монолитни  щамповани  бетони ; технология  на  земните  работи ; технология  на  
кофражните  работи ; технопогия  на  армировъчните  работи ; технология  яа  бетоновите  
работи ; технология  на  изпълнение  на  ударопоглъщаща  настилка ; озеленяване ; 
организация  на  безопасност  на  движението , какта  и  съоръженията  за  игра  на  деца . 

Оnисана  е  комуникацията  с  останалите  участници  в  строителния  процес . 
Представен  е  план  за  комуникация  включващ  олисание  на  вида  на  информацията , 



лицето , което  я  подготвя , лицето , на  което  трябва  да  се  представи , цел  на  
комуникацията , честота , метод  за  предаване . 

Участникът  описва  ллан  за  управление  на  качеството . Посочени  са  условията , на  
които  трябва  да  отговарят  строителните  продукти  съrласно  действащото  
законодателство  за  да  бъдат  приети  като  качествени . Като  мерки  за  обезпечаване  на  
качественото  са  посочеин  опита  на  работниците , раэработената  и  внедрека  система  за  
контрол  на  качеството , провежданите  инструктажи . 

Представен  е  план  за  организация  опазванвто  на  околната  среда . Описани  са  
подходи , които  ще  се  спазват , както  и  качина  на  събиране  на  строителните  отпадъци . 
Строителните  отпадъци  са  разгледани  по  видове  и  за  всеки  е  посочен  начина  
изхыърлянето  им . 

Разгледани  са  основни  положения  за  осигуряване  на  здравословки  и  безопасни  
условия  на  труд  и  са  предвидени  мерки  за  спазването  на  ЗБУТ . 

Участникът  е  представил  линеен  график  в  ехсе l формат . В  графниът  са  посочени  
двйностите , които  са  предвидени  за  изпълнение . В  графика  е  посочено  още  броя  на  
работните  дни  за  всяка  дейност , броят  на  дните , ед . Мярка , броя  работници , началото  и  
края  на  извършване  на  дейностите , както  и  отразено  кои  работници  кои  дейности  ще  
извърш  ват . В  rрафикът  не  е  отчетено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
работи  и  необкодимата  за  изпълнекието  техника . 

При  преглед  на  строителната  програма  и  линейвия  гряфик  јга  учястника  
компспята  установи , че  те  не  отговарят  на  мипималното  нзискуемо  съдържакие  
съгласно  условнята  на  документацията , а  нменно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  бъдат  посочени  човепските  ресурси  и  
техника , които  ще  се  използват  при  изпълнението  на  поръчката . Участникът  в  
строителната  си  програма  е  посочил  човешките  ресурси , но  никъде  не  е  посочена  
техниката , кояrа  ще  използва . Посоченото  представлява  нарушение  на  изисквакията  на  
възложителя , тьй  като  в  дакументацията  в  првдвидено  да  бъде  описака  технологията  на  
изпълнекие  на  СМР , която  е  свързана  с  предмета  на  поръчката . 

Несьответствия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  представения  линеен  график . 
Съгласно  изисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отра sяване  на  планираната  послвдователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  
времето , кеобходимо  за  извършване  на  подготвителнитв  дейкости ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технкчески  ресурси . В  графика  си  участникът  не  е  отчетел  
времето  за  извършване  на  подrотвителните  дейности . За  отделните  дейности  са  
посочени  човешките  ресурси , но  не  н  техническите  ресурси . 

Констатирани  са  и  следните  неточности  в  технологичната  последователност  на  
изпълняваните  дейности  в  лредставения  линеен  календарен  график  за  изпълнеине  на  
поръчката ; 

9 	Съгласно  изготвекия  график  полагането  на  нови  настилки  запачва  от  
първия  ден  и  се  изпълнява  до  48 ден . Градинските  и  пътни  бордюри , които  следва  да  
ограничат  контура  на  новите  настилки  и  да  задържат  основата  от  трошен  камък  и  
пясъчна  подложка  при  полагаке  и  уплътняване , се  полагат  през  последните  четири  дни  
— от  ден  45 до  дн  48. 

➢ 	Въпреки , че  полагакето  на  нови  настилки  приключва  на  48 ден , то  
разваляне  на  съществуваща  настилка  се  изпълнява  до  52 ден , двмонтажа  на  бордюри  се  
извършва  от  ден  53 до  ден55. Подготовка  на  земното  легло  за  полагане  на  основа  от  
трошен  камък  за  ноsите  настилки  се  изпълнява  от  ден  55 до  ден  57, девет  дни  след  като  
всички  настилки  са  вече  положвни . 



➢ 	Съгласио  изготвения  график  осветителните  тела  за  монтаж  в  настилката  
св  монтират  още  на  лървия  ден  от  графиха , преди  самата  настипка  да  бъде  изпъпнена , 
което  означава , че  при  изпълнвние  на  подоснавните  пластове  от  тротен  камък , пясъчно  
легло  и  самата  настилка , телата  неминуемо  трябаа  да  бъдат  демонтирани  и  монтирани  
отново  след  като  настилката  е  изпълнена . 

➢ 	Съгласно  изготвения  график  обратният  насил  от  трошен  камък  под  
столiанобетонната  настилка  на  сцената  се  изпълнява  веднага  след  изкопните  работи , 
преди  конструктивните  елементи  на  сцената (фундаменти  и  стени , които  би  трябаало  да  
ограничат  насипа ) да  са  изпълнени . 

➢ 	Съгласно  изrотвения  график  подложен  бетон  за  ецена  се  пола rа  елед  като  
всички  конструктивни  елементи (фундаменти , стени , колоин ) са  кофрирани  и  армирани . 

➢ 	Съгпаско  изготвения  график  армиран  бетон  за  настилка  на  сцената  се  
полага  едновременно  с  бетониране  на  фундаментите , а  самнте  фундаменти  се  изливат  
след  като  бетона  за  стени  е  вече  положен . 

➢ 	Съгласно  представеният  график  за  изпълнението  на  дейностите  ло  част  
ВиК , веднага  елед  направата  на  изкоп  за  канализация  се  изпълнява  уппътнен  обратен  
насип , а  пясъчна  подложка  и  полагане  на  тръбите  се  изпълняват  след  като  насипа  вече  е  
изпълнен . 

Съгласно  указанията  на  възложителя  от  документацията  установяването  на  
технологична  несъвместимост  и/или  неправилна  последователкост  на  изпълняваните  
етроителни  операции  еъщо  е  основание  за  отетраняване  на  офертата  на  участника . От  
изложените  пагоре  мотиви  е  видво , че  са  налице  неправилна  последователност  на  
предложените  дейности  за  изпълнение  на  участника . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  уиастниците  не  са  представили  
някои  от  елементите  на  строителната  програма  или  елементът  е  попълнен  формално , 
без  да  е  съобразена  спвцификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  
оrсrранени  от  участие . Обединение  „Про  енерджи  груп " не  е  посочило  техническите  
ресурси , които  ще  използва . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отrоваряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  нзискванията  на  
възпожителя  и  в  частга  му  за  линейния  график . В  линейния  график  не  е  отчетено  
времето  за  извъртване  на  подготвителните  дейности  и  не  са  посочени  техническите  
ресурси . Посочените  лилеи  еа  оснавание  за  отетраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  преддожеинето  на  уиастника  не  е  
полълнен  някой  от  sадължителните  елементи  участникът  ще  бъдв  отетранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  подготвитвлните  дейности , 
както  и  посочването  на  текническите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
задължителни  елементи  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  
и  липсата  им  е  аснование  за  отстраняване  на  участника . Констатирана  е  и  технологична  
несъвместимост  и  неправилна  последователност  на  предложените  за  изпълнение  
строителни  дейности  в  графика . 

Прн  съобразяване  лосоченото  по-горе  комисията  взе  ретение  да  отстранл  
участлка  Обединение  „Про  енерджи  груп " на  основанне  чл .69, ал .1, т.3 от  ЗОП  — 
представянв  на  оферта , която  не  отговаря  Ега  лредварително  обявените  условия . 

1.2. Участник  „Пътно  подръжане  К iостендил " ООД  — участникът  прави  общо  
описание  на  обекта  и  действащите  нормативи , които  ще  епазва  при  изпълнението  му . 
Описана  е  временната  организация  на  движението , както  и  дейноетите  лредхождащи  

изпълнението  на  СМР  — мобилизация  на  работната  сила  и  механизация , организация  на  
sремвнно  селище , обезопасяване  на  районя , начин  на  доставка  на  материелите . 



Посочена  е  техкологията  на  извършване  на  отделните  работи  — земни  работи , 
изкопни  м  насипни  работи , кофражни  работи , армировъчнн  работи , бетонови  работи , 
иаркоустройство  и  благоустройство , направа  на  ВиК  и  Ел  инсталации , полагане  на  
коризонтална  маркировка  и  вертикална  сиrнализация . 

Описани  са  мерки  за  оеигуряване  на  здравосло sки  и  безопасни  условия  на  труд , 
както  и  ллан  и  мерки  за  опазванв  на  окопната  среда . Разгледани  са  мерки  за  опазваке  на  
различните  компоненти  на  околната  среда . 

Представен  е  план  за  управление  на  качестаото , в  който  са  разгледани  контролът  
върху  еъставянето  на  документация , контролът  върху  доставките , контрола  и  
техналогиите  на  изпитването . Посочени  са  задълженията  и  отговорностите  на  
техническия  ръко sодител  и  контролът  по  качеството . 

Представен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  се  
извършва r, ед .мярка , количеството , необходимата  механизация , броя  на  работниците  и  
времето  за  изпълнение . Не  е  отчетено  времето  за  подготвителните  дейности . 

При  пnеглед  на  стронтелнята  програма  н  лннейния  график  на  участника  
комисията  установи , чв  те  ие  отговарят  на  мипималното  изискуемо  съдържание  
еъгласио  ,условиятя  на  документацията , а  именнок  Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителиата  прогряма  трябва  да  има  подробно  описание  на  
организацията  на  работа , която  ще  се  създаде  на  обекта , както  и  да  са  посочени  
човешките  ресурси  и  техника , които  ще  се  използват  при  изпълнението  на  договора . 

Съгласио  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  от  
елементите  на  строителната  програма  или  елементьт  в  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отетранени  от  
участие . „Пътно  поддържане  Кюстендил " ООД  не  е  посочило  техническите  и  
човешките  ресурси , които  ще  използва , както  н  не  е  направило  описание  на  
оргакизация rа  на  работа , кояrо  ще  се  създадв  на  обекта . Същото  прави  строителната  му  
програма  не  отговаряща  на  изискванията  на  възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  и  в  частта  му  за  линейиня  график . В  линейния  график  не  е  отчетено  
времето  за  извъритване  на  подготвителните  дейности  и  не  са  посочени  техническите  
ресурси . Съгласно  изисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , лродължителност  и  
взаимосвързаноет  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  
времето , необходилю  sa извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  лосочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . Посочените  липси  и  несъответствия  са  
основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  
посочена , че  в  случай , че  предложение rо  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  
задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . Наличието  на  отразяване  на  
времето  за  извър  шване  на  подготвителните  дейности , както  и  посочването  на  
техническите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  задължителни  елементи  от  линейния  
график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  им  е  основание  за  
отстраняване  на  участника . 

Констатирани  са  и  еледките  нвточноети  в  технологичната  последоватвлност  на  
изпълняваните  дейности  и  ресурсната  обезпеченост  в  представения  линеен  календарен  
график  за  изпълнение  на  поръчката : 

➢ 	Съгласно  изготвения  график  подготовката  на  основата  sa каправа  на  
пъти  ща , тротоари  и  алеи  прикшочва  првди  съществуващата  настилка  да  е  изцяло  
демонтирана (подготовка  на  земното  легло  под  премахнатата  асфалтова  настилка  
прикточва  преди  самата  настилка  да  е  премахната ). 



➢ 	Съгласно  изготвения  график  осветите nните  тела  за  монтаж  в  настилката  
се  монтират  още  на  6 ден  от  графика , преди  самата  настилка  да  бъде  изпълнена , което  
означава , че  при  изпълнение  на  подосновните  пластове  от  трошен  камък , пясъчно  легло  
и  самата  настилка , телата  неминуемо  трябва  да  бъдат  демонтирани  и  монтирани  отново  
след  като  настилката  е  изпълнен . 

➢ 	Съгласно  изгогвения  график  обратният  насип  от  трошен  камък  под  
стоманобетонната  настилка  на  сцената  се  изпълнява  веднага  след  изкопните  работи , 
преди  конструктивните  елементи  на  сцената (фундаменти  и  стени , които  би  трябвало  да  
ограничат  насипа ) да  са  изпълнени . 

Съrласыо  указанията  за  участне  в  случай , чв  бъде  констатирана  технологична  
несъвместимост  иlили  неправилна  последователност  на  изпълняваните  строителни  
операции  същото  е  основаине  за  отстраняване  на  офертата  на  участника . Посочените  
примери  от  графика  на  участника  доказват , че  е  налице  неправилна  последователност  
на  строителните  дейности . 

Освен  това  за  доставка  и  монтаж  на  вибро nресовани  бетонови  плочи  бОх30см , 
вклгочително  пясъчно  легло  и  10см  основа  от  трошен  камък  цчастникът  предвижда  
звено  от  3 работници , които  да  нзпълнят  описаните  дейности  за  6 дни . Съгласно  
българските  строителни  разходни  норми  на  СЕК  и  поз . 26.413 е  приета  средна  норма  
нреие  за  изпълнение  на  „Настилка  с  базалтовн  плочи " от  0,75ч .ч ./м2, като  в  нормата  ме  
е  включено  изпълнение  на  основа  от  трошен  камък . От  изложеното  става  ясно , че  за  
монтаж  на  тротоарни  плочи  с  общо  копичество  569, О3м2 от  декларираното  налично  
строително  звено  от  3 работника  ще  са  необходими  минимум  18 дни , което  е  три  пъти  
по -дълъг  период  от  предвидення  в  графика . 

Аналогична  е  ситуацията  и  с  позиция  4 от  графика , където  са  предвидени  3 
1>аботници , kOHTO да  изпълнят  319,9бм2 настилка  с  тротоарни  плочи  за  4 дни . Съгласно  
нормите  със  строително  звено  от  3 работника  ще  бъдат  необходими  минимум  10 
дни (лри  готова  основа  от  трошен  камък ), което  е  два  пъти  и  половина  повече  от  
посочените  4 дни . 

Съгласно  документацията  в  случай , че  не  може  да  бъде  доказано  съответствие  с  
предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  изпълнение , участникът  ще  бъде  отстранен  
от  участие . Такоаа  несъответствие  е  видко  от  изложените  по -горе  лрилiери . 

Пnн  съобрязяване  посоченото  по -горе  комисиятя  взе  решеине  да  отстрани  
участика  „Пътно  подръжяке  Кюстендил " ООД  ня  основяиве  чл .б9, ал .1, т.3 от  
30II — представяне  ня  оферта , която  не  отговяря  кя  предварнтелно  обявените  
условня . 

1.3. Учястпик  „Галчев  Япженеринг " ЕООД  - участникът  разглежда  три  етапа  за  
изпълнението  на  поръчката  — 1 етап  — мобилизация ; 2 етап  — изпълнение  на  СМР ; 3 етап  
— предаване  на  обекта  и  демобилизация . По  време  на  първия  етап  е  описака  готовността  
на  участника  да  осигури  изпълнението  на  обекта  и  организацията , която  ще  се  създаде  
на  обекта  чрез  — лодробно  описанне  на  временкото  етроителство  и  временната  
организация  на  движение , начина  на  доставка  на  материали  и  оборудване . Описана  са  
дейностите  и  организацията  по  време  и  на  останалите  два  етапа . 

Описана  е  техкологията  на  извършване  на  СМР  н  последователнос rга  ка  изпълнение  
— разтпистване  на  обектовата  nлощадка , трасиране , рязане , разваляне  и  демонтиране  на  
съществуващи  настилки , изкопни  (земни ) работи , полагане  ка  кабвл  в  изкоп , 
вертикална  сигнализация  и  пътна  маркировка , полагане  на  бордюри , направа  на  
настилки , кофражни , армироаъчни  и  бетонови  работи , изпълнение  на  НиК , изпълнение  
на  електро , доставка  и  монтажа  на  детски  съоръжения  и  парково  обзавежданв , налрава  



на  дървени  обшивки , озеленяваке . За  всички  посочени  дейности  подробно  са  описани  
начина  на  извършване  на  отделинте  операции , характерни  за  дейността . 

Участникът  описва  организацията , която  ще  еъздаде  за  изпълкението  на  обекта . 
Посочени  са  дейностите  и  поддейностите , които  ще  се  извършват , последователностга  
ил+, като  за  веяка  дейност  са  посочени  времето  на  извършване , необходимия  брой  
работници , специалностите  на  работниците , предвидената  механизация . 
Описани  са  мерки  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . В  

табличвн  вид  са  представени  оценка  на  основните  риоковеза  ЗБУТ , както  и  мерки  за  
ограничаването  им . Описани  за  мерки  за  ЗБУТ  при  работа  е  различите  машини  и  при  
различните  строителни  дейности . 

Представен  е  план  за  организация  на  мерките  по  опазване  на  околната  среда . 
Описани  са  принципи  на  участника  за  опазване  на  околната  среда , методика  за  оценка  
на  значимите  аспекти  на  околната  среда , начините  на  аъзможните  въздействия  върху  
околната  среда  и  мерките  за  ограничаване  тези  въздействия  и  опазване  на  околната  
среда . 

Представен  е  план  за  управление  на  качеството . Описана  е  методика  за  осигуряване  
на  качеството  при  изпълнението  на  СМР . Описани  са  видовете  контрол  за  спазване  на  
качеството , които  ще  прилага  участника  — входящ  контро  за  съотвествие  на  материали , 
контрол  на  съхраняване  на  материалите , контрол  върху  изпълнението , лабораторни  
изследваиня . 

Описани  са  задълженията  на  ръководния  съетав , предложен  от  участника . 
Предвидени  са  изготвяне  на  месечни  доклади , като  е  описано  съдържанието  им . 

Представека  е  диграма  на  работыата  ръка  и  диаграма  на  механизацията . 
Приложен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  видовете  дейности , които  ще  се  

изпълняват , ед . Мярка , количеството , норма  време  труд , човекодни , броя  на  
работниците  и  nредвидената  мехакизация , продължителността  и  началото  и  края  на  
всяка  от  дейностите . На  графика  е  отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности  и  мобилизацията . 

Hpii лреглед  ня  стровтелнята  програытя  н  линейння  графпк  на  учястника  
копаиснята  установи  следното : Представеното  техническо  предложение - строитвлна  
програма  и  линеен  план  — график  съответства  на  изискванията  на  възложителя . 
Строителната  програма  съдържа  веички  изискуеми  елементи  съгласно  указанията  на  
възложителя , като  епементите  са  описани  подробно  и  са  отчетени  спецификите  на  
обществената  поръчка  и  обособената  позиция .Представеният  график  съдържа  подробно  
и  реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС , в  него  е  отчетено  
врелтето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурен . Изготвените  от  участника  линеен  ллан  — 
график  и  nредложенага  строителна  програма  са  съвместими  и  съгласувани  помежду  си . 

Огчитайки  това  н  в  съотвествне  с  горното  комисията  взе  решенле  да  допусне  
„Галчев  ннженерииг " ЕООД  до  оqепка  ня  техническото  му  предложение . 

1.4. Участилк  „Би rла  ПI" ООД  — направено  e onucauue на  обекта  — првдстоящи  
работи  и  съществуващо  положение . 

Посочвни  са  задълженията  на  ръководния  персонал , определен  от  участнина  за  
изпълнението  на  поръчката . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 



Описана  е  програма  за  опазване  на  околната  среда  и  мерки  за  опазване  на  околната  
среда . 

Участникът  описва  подхода  си  sa работа  на  обекта , като  е  предвидил  едновременна  
работа  на  три  площадки . Посочена  е  следната  технологична  последователност  на  
строителните  работн  — разрушителни  работи  (обхващи  всички  демонтажни  работи , 
които  са  подробно  изброени ), изкопни  и  инсталационни  работи  — направа  на  изкопи , 
траншеи , работи  по  част  ВиК , работа  по  част  ЕЛ , направа  на  настилки  при  полщадното  
пространство , Посочени  са  начина  за  направа  на  настипките  и  материалите , които  ще  
бъдат  използвани , както  и  съорьженията  за  деца , които  ще  бъдат  доставени  и  
монтирани . За  всяка  една  от  посочените  дейности  има  технология  на  изпълнение . 

Представени  са  техническите  слецификации  на  съоръженията  за  оборудваве  на  
детсктата  площадка . Разгледано  е  извършеното  на  озеленяването . За  ласочените  
дейности  участникът  олисва  начина  на  изпълнението  им , работниците , ангажирани  с  
тях , както  и  необходимата  техника . 

Разгледани  са  взаимоотношенията  между  участниците  в  строитепния  процес . 
Описанн  са  формите  на  контрол , осъществяван  от  участника  — контрол  на  качеството  
на  доставените  материали , контрол  на  количествата , контрол  на  качеството  на  
извършените  СМР . Посочени  са  осиовни  принципи  и  задължения  за  осигурявапе  на  
качеството  и  контрол  по  качеството . 

Описана  е  технологията  на  извършване  на  отделните  видове  работи  — sемни  работи , 

кофражни  работи , армировъчни  работи , бетонни  риботи , дървени  конструкции , 
паркоустройство  и  бла rоустройство , В  иК  инсталации , Ел  инсталации , мазилки , 
облицовки , бояджийски  работи . 

Приложен  е  линеен  график , в  който  са  лосочени  видовеrе  дейности , които  ще  се  
изпълняват , ед . Мярка , количеството , броя  на  работниците  и  предвидената  
механизация , продължителнос rга  и  началото  и  края  на  всяка  от  дейностите . Не  е  
отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности . 

Прн  преглед  на  строителнатя  програмя  н  лииейния  гряфик  ня  учястника  
ко»исиятя  установи , че  линейният  график  не  отговаря  ия  минимялното  
изискуемо  съдържание  съгласио  условията  на  документяцията , я  именно : 
Съrласно  изисквания rа  линейният  план - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистиино  отразяване  на  планираната  последователност , продъп  жителност  и  
взаимосвър sаност  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  
времето , необходимо  sa извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  техническите  ресурси . 

На  графика  не  е  е  отчетено  времето  за  извършване  на  подготвителните  работи . 
Посочеиата  липса  е  основание  за  отстраняване  на  участника , rьй  като  s 
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  преддожението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи , участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности  е  
задължителен  елемент  от  линейния  график  съrласно  изискванията  на  документацията  и  
липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Констатирани  са  и  следните  несъответствия ; 
➢ Строителството  на  обекта  етартира  с  демонтаж  на  съществуващи  пейки  и  

детски  съоръжения  и  доставка  и  монтаж  на  бетонови  плочи . Строителните  



дейности  по  част  „Благоустройство " е  предвидено  да  се  изпълняват  до  39-тия  
ден  на  графика .Полагането  на  нови  настилки  започва  преди  да  е  изпълнен  
демонтажа  на  съществуващите  компроментирани  настилки . Освен  това  
подготовката  на  земната  основа  за  направа  на  настилки  приключва  на  24.04. 1 5 
когато  по -голямата  част  от  настилките  са  вечв  завършени , което  е  груо'о  
нарушение  на  технологичната  последователност , която  трябва  да  бъде  
спазвана . Дейностите  тябва  да  започнат  с  демонтаж  на  съществуващит  
бордюри  и  настилки , извозваке  на  отпадъците  добити  от  тези  дейности , 
подготовка (уплътняване  и  подравняване ) на  основата , изпълнение  на  
подосновни  пластове  от  трошен  камък  и  полагане  на  нови  настилки . 

➢ Строителството  по  част  „Конструктивна " започва  на  5-тия  ден  от  графика  с  
изпълнението  на  земни  работи . Кофражните  и  армировъчни  работи  по  
съоръженията  са  предвидени  да  се  изпълняват  едновременно  за  10 дки  от  48 
работника . Подложен  бетон  се  изпълнява  едновремнно  с  бетониране  на  
конструктивите  елементи . Всъщност  подложния  бетон  трябва  да  се  изпълки  
преди  да  се  започне  кофриране  и  армиране  на  елементите . В  случая , освен  че  е  
невъзможно  да  се  положи  подложен  бетон  под  кофрирана  и  армирана  вечв  
конструкция , то  и  бетона  на  елмента  ще  бъде  положен  директно  върху  
земната  основа , което  е  недопустимо . 

➢ Стоманените  и  дървени  конструкции  се  монтират  веднага  след  полагането  на  
бетона  на  носещите  елементи , без  да  се  остави  необходимото  технологично  
време  за  набиране  на  якост  на  положената  бетонна  смес . 

➢ Календарния  график  на  участника  лродължава  с  изпълнението  на  демонтажни  
работи  по  част  „Паркоустройство ". По  лозиция  „Направата  на  настилки " е  
предвидено  всички  дейности  да  се  изпълняват  по  едно  и  сьщо  време  за  10 дни  
от  20 работника , като  е  предвидена  механизация  „бордови  с  кран " за  всички  
дейности . При  едновременно  изпълнение  на  всичките  дейности  по  частта  не  
етава  ясна  обвързаностга  между  отделните  дейности  и  реда , по  който  те  ще  
бъдат  излълнявани . Така  представенния  календарен  график  не  отразява  
планираната  последователност  на  изпълнение  на  двйностите , което  е  едно  от  
съществените  изисквания  към  графика . 

➢ Дейностите  по  изграждане  на  съоръжения  — дocnruexu гr пгралгбови >,е  на  иакъл , 
полагане  на  зел rновлажен  бетогг , полагане  иа  геоnгексппгя , полагане  пясък , 
хггдроизолиг lrгя  под  двскгг  и »г .н.- участникът  отиово  е  предвидил  да  ги  
изтгьлнява  едновременно  за  10 дни  от  36 работника , като  е  предвидена  
механизация  за  някои  от  тях . При  едновременко  изпълнение  на  всичките  
дейнос rи  по  частга  не  става  ясна  обвързаностга  между  отделните  дейности  и  
реда , по  който  те  ще  бъдат  изпълнявани . Така  представенния  календарен  
график  не  отразява  планираната  последователност  на  изпълнение  на  
дейностите , коего  е  едно  от  съществените  изисквания  към  графика . 

➢ Участникът  е  предвидил  да  изпълни  всички  18 сrроителни  дейности  по  част  
„Електро " едновременно  за  12 днн , без  предвидена  меканизация , от  138 
работника . При  едновременно  излълнение  на  всичките  дейности  по  чаетта  не  
става  ясна  обвързаността  между  отделните  дейности  и  реда , по  който  те  ще  
бъдат  изпълнявани . Така  представенния  календарен  график  не  отразява  
планираната  последователност  на  изпълнение  на  дейностите , което  е  вдно  от  
съществените  изисквания  към  графика . 

➢ По  част  „ВиК " участникът  е  предвидил  отново  да  изпълнява  всички  
технологично  обвързани  дейнос rи  едновремвнно  за  14 дни  от  56 работника - за  
14 дейности  по  КС  са  предвидени  по  4 бр . работника , които  да  работят  



едновременно . При  едновременно  изпълнение  на  всичките  дейности  по  чacrra 
не  става  ясна  обвързаността  между  отделнита  дейности  и  реда , по  който  те  ще  
бъдат  изпълнявани . Така  представенния  капендарен  график  не  отразява  
планираната  последователност  на  изпълнение  на  дейностите , xoero е  едно  от  
съществените  изисквания  към  графика . 

От  констатираните  твърдения  се  вихща , че  график  не  съдържа  реалистично  
отразяване  на  планираната  последователност , продължителиост  и  взаимообвързаност  на  
всички  строително  - монтажните  работи  по  КС . Изпълненнета  на  технологнчно  
обвързани  строителни  операции  едновременно  е  практически  невъзможна . Предвидените  
чоsешки  ресурси  са  в  пъти  повече  от  необходимите  за  отделните  строителни  дейности . 

Съгласно  указанията  за  участие  в  случай , че  бъде  констатирана  технологична  
несъвместимост  и/или  нвправилна  последователност  на  изпълняваните  етроителни  
операции  сьщото  е  основяние  за  отетраняване  на  офертата  на  участника . Посочените  
лримери  от  графика  на  участника  доказват , че  е  налице  неправилна  последователност  
на  строителните  дейности . 

При  еъобразяване  посочеиото  по -горе  ковiнсията  взе  решение  да  отстранп  
учястнкя  „Бигла  ПI" ООД  на  основапие  чл .б9, ал .1, т .3 от  ЗОП  — предетявяне  на  
оферта , която  не  отговаря  на  предвярвтелно  обяDените  условия . 

1.5. 	Учястник  „Булплян  Янвест" ООД  — участникът  описва  
подготвителните  действия , който  ще  извърши  преди  започване  на  строителството . 
Посочена  е  технопогията  и  паследователностга  на  извършване  на  отделните  видоае  
дейности  — демонтажни  работи , вертикална  планиравка , конструктивна  част  — изкопни , 
,кофражни  работи , армирозъчни  и  бетонови  работи  - ел .част, ВиК  част, 
благоустрояване , паркоустройство , организация  и  безопасност  на  движението , За  всяка  
една  от  дейностите  е  посочен  начина  на  извършването  й , както  и  работкиците , 
ангажирани  с  изпълнение rо , времето  за  изпълнение  и  необходимата  техкика . 

Описани  са  задъпженията  и  отговорноститв  на  ръководния  персонал , предложен  от  
учасrника . 

Участникът  обоснова  готовността  си  за  започване  на  работа  с  представяне  на  
ситуационен  план . Посачени  са  органи sацията  на  доставка  на  бетон , армировка , както  и  
складиракето  на  материалите . Описано  е  временното  строителство  на  обекта . 

Описани  се  мероприятия  за  арганизация  и  безоnасност  на  движението . 
Посочена  е  технологията  на  извършване  на  отделните  видове  работи  — направа  на  

изкопи , земни  работи , работа  ма  укрепени  и  неукрепени  изкопи , кофражни , арматурни  
к  бетонови  работи , направа  на  дървени  конструкции , паркоустройство  и  
благоустрайство , направа  на  ВиК  инсталации  н  ел .инстапации . 

Посочена  е  ресурсната  обезпечекост  на  дружеството  — брой  служители  и  
работници , ръководен  персонал , разполагаема  техника  и  механизация , производствена  
база . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Представен  е  nлан  за  опазване  на  околката  среда . Акцентирано  е  върху  сьбирането  

и  изхвърлянето  на  страителните  отпадъци . Посочени  са  конкретни  мерки  за  опазване  
на  околната  среда . 

Представена  е  система  sa осигуряване  на  контрол  по  качеството . Посочени  са  
видовете  контрол , осъществяни  на  обекта . Акцентирано  и  върху  осъществяване  на  
контрол  по  ареме  на  стротилеството , както  и  върху  контрола  на  доставчиците . 



Представек  е  линеен  график  съдържащ  видовете  дейности , ед .мярка , 
количеството , необходимата  техника , трудоемкастта  в  чааекодни , броя  на  работниците  
и  календарните  дни  за  изпълнение  на  дейностите . Отчетено  е  времето  за  
поцготвителните  дейности . 

При  преглед  на  стронтелната  програлга  и  лцнейния  график  на  участиика  
комисията  уетаиови  следното : Представеното  техническо  предложение  - строителна  
програма  и  линеен  nлан  — график  не  съответства  на  изискванията  на  възложителя . 
Констатирани  са  следните  несъотвествия  между  строителната  програма  и  линейния  
график : 

➢ Уиастникът  в  календарния  си  график  е  предsидил  да  изпълни  
подготвителните  дейности  от  1-вня  до  10-тия  ден  на  графика . В  
описателната  част  на  Строителната  програма  са  описани  подробна  
дейностите ,които  ще  се  изпълняват  в  този  период : изграждане  на  временен  
офис , разпределемив  на  екипите  и  звената  за  изпълнение  на  участьците  от  
обекта , временно  водоснабдяване  и  ел . захранване  и  т .и . По  същото  време  в  
графика  е  лредвидил  да  изпълнява  строителните  дейнасти  по  части  „ 
Вертикална  планировка " и „Организация  и  безопасност  ма  движенкето ". 

у  По  част  „ Вертикална  планировка " в  графика  участникът  е  предвидил  6 
работника , 3 бр . багера , самосвали  и  валяк . В  описателна rа  част  на  
строителната  програма  sa същата  част  са  предвидени  4 работника , 1 валяк , 2 
багера  н  4 самосвала . 

➢ По  част  „Благоустройство " участникът  е  предвидил  в  календарния  график  
да  иsпълни  дейностга  с  автобагер , бобкат, валяк , бордови  автолгобил , за  40 
кал .дни  от  11-тия  до  50-тия . За  същата  част  в  описанкето  на  строителната  
програма  участникът  е  предвидил  4 бр , трамбовки , 2бр . флекс , 2 автобагера , 
1 бобкат, 26р . бордови  автомобил , 1 бр . фугорез  и  2 бр . машини  эа  рязане  на  
плочи . 

➢ По  част  „Конструктивна " в  калеыдарния  график  е  предвидено  дейностите  да  
се  изпълняват  за  12 кал . дни  от  5 работника  и  с  автоба rер ,самосвали ,бордови  
автомобил  с  крак , бетоновоз  и  бетонпомпа . За  изпълнението  на  същите  
дейности  в  описателната  част  на  строителната  програма  участникът  е  
предвидил  със  7 работника  за  8 кал . дни  и  2 бетоновоза ,l бетонпомпа , 2 бр . 
вибратори , бордови  автомобил  с  кран  да  изпълнява  строителните  работи . 

➢ По  част  „Електро " в  календарния  график  са  предвидени  12 дни  и  2 
работника , без  механизация  да  изпълнят  дейностите . В  описателната  част  на  
етронтелната  програма  за  същите  дейности  са  предвидени  1 автобагер , 4 
самосвала  и  4 работника  в  рамките  на  7 дни  да  изпълнят  строителните  
работи . 

➢ По  част  „Паркоустройство " в  календарния  график  участникът  е  предвидил  
да  изпълни  дейностите  за  27 дни  и  6 работника , като  не  е  предвидил  
механизация . В  строителната  програма  са  предвидени  за  същите  строителни  
работи  7 работника  за  19 дни , без  да  е  предвидена  мехаыизация . 

➢ По  цаст  „ВиК " в  календарния  rрафик  са  предвидени  20 дни  и  4 работника , 
без  меканизация  да  изпълнят  строителните  работн . За  същите  строителни  
дейности  в  строителната  програма  участника  е  предвидил  да  ги  изпълни  с  4 
работника  за  9 дни  и  механизация : ] автобаеер ,l самосвал  и  2 бр . трамбовки . 

Съгласно  указанията  в  участие  изготвените  от  участника  линеен  план  — график  и  
предлажената  етроителна  програма  трябва  да  са  еъвместими  и  съгласувани  помежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  изисквания  за  съдържание . Констатирано  е  голямо  
несъответетвие  с  описаните  технически  ресурси  в  строителната  програма  и  тези  в  



календарния  график . Коыстатирани  еа  също  няколко  несъответетвия  в  срока  за  
изпълнение  на  отделни  дейности  от  графика  н  описанието  на  същите  в  строителната  
програма . Наnице  е  несъвместимост  и  несъrласуваност  между  строителната  програма  и  
линейния  график , което  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Прп  съобразяване  посоченото  по -горе  комисията  взе  решенне  да  отстрани  
участика  „Булплан  Инвест" ООД  па  основанне  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяне  
на  оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявените  ус.ловия . 

1.6. 	Участггик  „Елитстрой " АД  - участникът  посочва  две  фази  на  организация  на  
изпълненнето  — фаза  на  подготовка  на  строителството  и  фаза  на  изпълнение . Посочени  
са  дейностите , които  ще  бъдат  извършени  през  двете  фази . През  подготовителната  фаза  
са  олисани  начина  на  доставка  на  материали , както  и  временната  органи sация  на  
движение  и  план  за  ликвидираие  на  пожари  и  аварии . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Класифицирани  са  опасностите  и  са  предложени  отделни  мерки  в  зависимост  от  
опасностите . 

Предетавени  са  иерки  за  опазване  на  околната  среда . Разrпедани  са  компонентите  на  
околната  среда , върху  които  сrроителната  дейност  цоже  да  укаже  въздействие  като  за  
различните  компоненти  са  представени  отделни  мерки . 
Олисани  са  мерките  за  осъществяне  на  контрол  върху  качеството , както  и  видовете  

когггрол , които  ще  се  упражняват  — входящ  контрол  на  суровинн  и  материали , 
салгокотнтрол  при  изпълението , операционен  контрол , приемателен  контрол , краен  
контрол . 

Оппсана  е  технологията  при  изпълнението  на  строителни  изолации , на  облицовки  к  
остькляване , на  бояджийски  и  тапетни  работи . Посочени  са  стандартите  ло  БДС  на  
които  ще  отговарят  различите  материали  sa извършвакето  на  земните  работи , 
зидарските  работи , бетонните  работи  и  свързващите  вещества , кофражните  работи , 
армировъчнитв  работи , сrькларските  работи , тенекеджийските  и  бояджийските  работи . 
Описана  е  технологията  на  извършване  на  мазачески  работи . 

Предетавен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  вида  деiiности , ед .мярка , 
количеството  предвидени  дейносrи , броя  дни  за  изпъпнението  им  и  броя  ua 
работниците . На  графика  не  е  отраsено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности , както  и  необходимата  техника . 

Прн  преглед  на  стронтелната  npornaмa и  линейння  график  на  учястннка  
колцiснята  установи , че  те  не  отговарят  на  миннмалнота  изискуелю  съдържанне  
съгласно  уеловнята  на  документяцнята , а  гглlенно : Съгласно  условията  па  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  има  подробно  описание  на  
орrанизацията  на  работа , която  ще  се  създаде  на  обекта ; да  са  посочени  човешите  
ресурси  и  техника , които  ще  бъдат  използвани ; да  са  посочени  залъженията  и  
отговорностите  на  ръковоцния  персонал , определен  от  участника . В  строителната  
програма  на  участника  липсват  лосочените  елементи . Освен  това  няма  предвидена  
технология  на  излълнение  на  ВиК  работи , работи  по  част  електро , както  на  зелпните , 
зидарските , кофражните , армировъчните  работи . За  посочените  видове  работи  
участникът  просто  изброява  стандартите , на  които  ще  отговарят  влаганите  материали , 
но  не  описава  начина  на  изпъление  на  отделните  видове  работи . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  учаетниците  не  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формалио , бвз  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстракеин  от  



участие . „Елитстрай " АД  не  е  направило  описание  на  организацията  на  работа , която  
ще  се  създаде  на  обекта , както  и  не  е  посочило  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
бъдат  използвани  при  изпълнението , както  и  не  са  описани  задълженията  на  
ръковадния  персонал  на  обекта . Също  така  участникът  не  е  съобразил  спецификата  и  
не  е  описал  технологията  на  изпълнение  на  значителн  брой  дейнасти , които  са  предмет  
на  поъчката . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  изискванията  
на  възложителя . 

Несъотвествия  с  изискванията  на  възложитела  има  и  в  представения  линеен  план  
график . Съгласно  изискванията  линейният  план - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяване  на  планираката  поспедователност , продължителност  и  
взаииосвързанаст  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  оrчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  техническите  ресурси . 

На  rpac(жка  не  е  е  отчетено  времето  за  извършване  на  подготвителните  работи  и  не  
са  посочени  техиическите  рееурси . Посочените  лилси  са  оенование  за  отетраняване  на  
участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  
предложението  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  задължителните  елементи , 
участникът  ще  бъде  оrстранен . Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности  и  техническите  ресурси  са  задължителни  елементи  от  
линейния  график  съrласно  изискванията  ка  документацията  и  липсата  им  е  основание  
за  отстраня sане  на  участника . 

При  съобразяване  посоченото  по -горе  ко niиснята  взе  решеняе  да  отстрани  
участикя  „Елитстроы " АД  на  основян iiе  чл .б9, ял .1, т.3 от  30II — представяне  на  
оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявеннте  условия . 

1.7. Учястник  Обединеиие  „Мега  Бвро  Билдинг " - участникът  посочва  трн  етапа  
за  изпълнението  на  договора  — етап  i подготвителни  работи ; етап  2 изпълнение ; етап  3 
—  предаване  на  обекта . Олисани  са  дейнос rите , които  ще  се  изпълняват  по  време  на  
отделните  етапи  и  оргакизацията , която  ще  се  създаде  на  обекта . 

Разгледани  са  мерки  за  бвзопасност  и  здраве  при  изпълнение  на  строителството . 
Представени  са  инструкции  за  ЗБУТ  при  извършването  на  отделните  видове  работи , 
както  и  при  работа  с  основните  маwини , които  ще  св  използват  на  обекта . 

Направено  е  описание  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда , както  и  мерки  за  
наыаляванезатруднекията  на  местното  население . 

Участникът  олисва  състоянието  на  обектите , предмет  на  поръчката , както  и  
дейкостите  които  ще  се  направят . В  табличен  вид  са  изброени  дейноетите  по  kC, които  
ще  се  изпъпняват , както  и  мярката  и  количеството  им . 

Посочени  са  дейностите , които  ще  се  извършват  — демонтажни  работи , вертикална  
планировка , част  конструктивна  — направа  на  ралита  и  сцена , част  ВиК , част  електро , 
направа  на  настилки , доставка  на  оборудване  за  детска  площадка , озеленителни  
мероприятия , организация  и  безапасност  на  движението . За  всяха  от  лосочените  групи  
от  дейности  са  посочени  отделни  олерации , които  ще  се  изпълняват , хората , 
ангажирани  с  изпълнението , необходимата  механизация  и  времето  за  изпълнение . 

Посочени  са  sадълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , който  
участникът  ще  използ sа  при  изпълнението  на  поръчката . 

Разгледана  е  технологията  на  изпълнение  на  демонтажни  работи , земни  работи , 
изкопни  работи , направа  на  настилки  (трошен  камък ), изпълнение  на  бетонови , 
косhражни  и  арматурни  работи , ВиК  мрежи , електромонтажни  работи , полагане  на  
градинско -паркови  плочи  и  бордюри , озеленяване , монтаж  на  съоръжения  за  деца . 



Представена  е  система  за  управление  на  качеството . Разгледани  са  основки  
лроцедури , коита  ще  се  припагат  — процедура  за  контрол  на  влаганите  маrериали , 
лроцедура  за  контрол  върху  своевремнно  и  точно  попъпване  на  документи  за  обекта , 
процедура  за  контрол  за  отчитане  на  напредъка . Разгледани  са  методи  за  организация  
на  текущия  контрол , както  и  видовете  контрол  на  обекта  — входящ  контрол , контрол  по  
време  на  изпълнение  на  работите , контрол  от  възложителя , контролни  тестове . 

Лредсrавен  в  линеен  rрафик  с  посочване  на  дейностите , които  ще  се  извършват , 
продължителността  им , началото  и  края  на  съответиата  дейност , работниците  и  
техниката , необходими  за  изпъпнението  на  дейността . На  графика  не  е  отчетоно  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  действия . Представена  е  
диаграма  на  работната  ръка  за  отделните  групи  от  работници  и  диаграма  на  
цеханизацията  за  отделните  видове  машини . 

Прн  пnеrлед  ня  стронтелната  програма  и  липейния  графнк  па  участника  
комисиятя  устянови , че  линейния  графнк  не  отговяря  иа  мнп iнмалното  изпскуемо  
съдържяние  съгляс iго  условнятя  ня  документяцнятя , я  именно : Съгласно  
изискванията  линейният  ллан - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  
отразяване  на  планираната  последователност , прадължктелност  и  взаимосвързаност  на  
веички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  времето , необходимо  за  
извършваве  на  подготви rелните  дейности ; да  са  посочени  за  веяко  СМР  човешките  и  
техническите  ресурси . 

На  графика  не  е  е  отчетено  времето  sa извършване  на  подготвителните  работи . 
Посочената  липса  е  основанке  за  отстраняване  на  учаетника , тьй  като  в  
документацията  изричко  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи , участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  nодготвителните  дейности  е  
задължителен  елемент  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  
липсата  лту  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Констатиранк  са  еледните  кесъответствия  между  изrотаената  строителна  програма  
и  представения  календарен  график  за  изпълнение  на  поръчката ; 

➢ В  етроителната  програма  Участникът  лосочва , че  демонтаж  на  пейки  и  
съоръжения  в  детската  площадка  ще  се  извърши  от  4 работника  за  2 дни . В  графика  
за  тези  дейности  е  предвиден  само  един  ден . 

➢ В  строителната  проrрама  Участникът  поеоива , че  sемните  работн  по  част  
конструктивна  ще  се  изпълнят  за  два  дни  от  2 работници  к  багер . В  графика  за  тези  
дейности  е  предвиден  само  един  ден . 

➢ В  строитепната  програма  Участникът  посочва , че  кофражните  работи  за  
подложен  бетон , фундаменти  и  стени  на  сцена  ще  се  извършат  от  4 работници  за  4 
дни . В  графика  за  тези  дейности  са  предвидени  само  3 дни . 

➢ В  строителната  про rрама  Участникът  посочва , че  дър sените  и  стоманени  
конструкции  за  сцената  ще  бъдат  монтирани  за  пет  дни . В  графика  за  тези  дейности  
са  предвидени  само  3 дни . Използване  на  помощна  подемна  техника  не  е  
предвидено . 
Съгласно  указанията  за  участие  изготвенитв  от  участника  линеен  план  — график  и  

предложената  строителиа  програма  трябва  да  са  съвместими  и  еъrласувани  покежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  изисквания  за  съдържание . Констатирани  са  също  няколко  
несъот sетствия  а  срока  за  изпълнение  на  отделни  дейности  от  графика  и  описанието  на  
същите  в  строителната  проrрама . Налице  е  несъвместимост  и  несъгласуваност  между  



етроитепната  програма  и  линейния  график , което  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 

При  съобразявяне  посоченото  по -горе  комисыятя  взе  ретенне  да  отстряни  
участика  Обедипение  „Мега  Евро  Билдинг " на  основянне  чл .69, ял .1, т.3 от  ЗОП  — 
представяне  ыа  оферта , която  не  отговаря  на  предварятелно  обявеныте  условия . 

1.8. 	Участиык  „Днел  Трейд " ЕООД  — участникът  пасочва  документите , 
които  ще  се  съставят  по  време  на  строителството . 

Посочени  са  отговорностите  и  задълженията  на  ръководния  екип , предложен  от  
участника . 

Представен  е  план  за  осигуряване  на  качеството  чрез  описване  на  организацията  на  
текущия  контрол  на  доставките . Посочено  е  на  какви  изисквания  трябва  да  отговарят  
маrериалите  за  да  бъдат  определени  като  „качествени " и  да  бъдат  използвани  в  
етроителството . Предвидени  са  и  мерки  sa осигуряване  на  качеството  при  изпълнението  
на  СМР . Посочени  са  видовете  коитрол , които  ще  ее  осъществят  и  начина  на  
осъществяването  им . 

Разгледани  са  мерки  за  и  изискваиня  за  сnазване  на  здравасловните  и  безопасни  
условия  на  труд . Разгледанн  са  мерки  за  здравословни  и  безоласни  условия  на  труд  за  
отделните  видове  работи , които  ще  се  изпълняват . 

Като  отдвпна  точка  в  строителната  програма  е  посочена  предложение  за  
механизация , в  която  точка  обаче  не  е  опясано  нищо . 

Пасочени  са  дейности , който  са  предмет  на  поръчката  — подмяна  на  съществува  
настилка , ревизня  на  съществува  поземна  инфраструктура , подмяна  на  осветителни  
тела , поставяне  на  ново  осветление , озеленяване , парково  обзавеждане . 

Участникът  посочва  три  етапа  на  изпълнение  — първи  етаn подготовка  на  
площадката , втори  етап  нзпълнение  на  СМР , трети  етап  предаване  на  строежа . По  
време  на  първия  етап  е  описана  готовностга  да  бъде  осигурено  изпълненивто  на  
дейностите  чрез  описание  на  начина  на  доставка , обособяване  на  складова  база , 
поставяне  на  информационна  табела  и  временна  строителство . За  изпълнението  на  
втория  етап  участникът  посочва  актовете  и  протоколите  по  време  на  строителството , 
които  ще  се  съставят  и  видовв  депа , които  ще  изпозва . 

Представени  са  мерки  за  опазване  на  околната  среда  с  акцентиране  върху  
събирането  и  изхвърпянето  ка  строителни  отпадъци . Пасочени  са  мерки , които  ще  се  
прилагат  за  недопускане  на  замърсяване  на  различите  аспекти  на  околната  среда . 
Пасочени  са  задълженията  на  строителя  при  изпълнение  на  страктелни  обекти . 

Описани  са  мерките  за  недопускане  и  ликвидиране  на  пожари  и  аварии . Разгледани  са  
места  със  сnецифични  рискове  и  изисквания  на  безопаснаст . Идентифицирани  са  
критични  места  при  изпълненне  на  обекта . 

Участкнкът  е  предсrавил  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  
се  изпълняват , ед .мярка ,количеството . Не  са  лосочени  техническите  ресурси  за  
извършване  на  дейността . Посочени  са  падготвителните  дейности . 

При  преглед  на  строытелыята  програма  я  лиыейния  график  вя  участника  
комисията  устяновн , че  те  tte отговарят  ня  лп tнималвото  изискуемо  съдържяпые  
съгласно  условията  на  документауията , я  именнок  Съгласно  усповията  на  
възпажителя  в  етроителната  програма  трябва  да  описана  падробно  и  задълбочено  
технологията  на  изпълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  естествоrо  на  работите , 
които  ще  се  извършват , какта  и  да  са  посочени  човешките  ресурси  и  текника , които  ще  
се  използват . В  етроителната  програма  на  участника  няма  описани  чавешките  ресурси  и  



техника , които  ще  се  използват . Също  така  не  е  олисана  технологнята  на  изпълнение  на  
СМР . Участникът  посочва  отделни  дейности , които  ще  бъдат  изпълнявани , ко  това  не  
са  всички  предвидени  строителни  цейности . Още  повече  че  те  са  само  изброени  от  
участника , без  да  се  описан  начина  на  изпълнението  им , както  и  необходимата  за  това  
технология . 

Съrласно  условмята  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителната  програма  или  елементът  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие . „Диел  Трейд" ЕООД  не  е  посочило  човешките  и  техническите  ресурси , които  
ще  използва , както  и  не  описало  технологията  на  изпъпнение  на  СМР , предмет  на  
поръчката . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  изискванията  на  
възложителя . 

Несъответствия  с  изискванията  на  възложителя  има  н  представения  линеен  график . 
Съгласно  изисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  падробно  и  
реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързанос r на  всички  строително  - монтажките  работи  по  КС , ца  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършваке  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . В  графика  си  участникът  не  е  посочил  
техническите  ресурси , които  ще  иsползва . Посочената  лилса  е  основакие  за  
отстраняване  на  участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  посочвно , че  в  случай , 
tie лредложението  на  участника  не  е  полълнен  някой  от  задължителните  елементи  
участникът  ще  бъде  отстранен . Посочването  на  техническите  ресурси  за  извършването  
на  СМР  е  задължителен  елемент  от  линейния  график  съrласно  изискванията  на  
документяцията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Има  констатирани  несъответствия  в  технопогичната  последователност  на  
изпъпкението . Съгласно  графика , полагането  на  нови  настилки  започва  веднага  след  
nрикточваке  на  еrапа  на  мобилизация , преди  да  бъцат  демонтирани  съществуващите  

настилки  и  основата  да  бъде  подготвена . Дейностите  по  вертикална  планировка  като  
демонтаж  настилкн  м  извозване  на  отпадъците , изкопни  и  насипни  работи , както  и  
подrотовка  на  основата  за  изпълнение  ня  тротоари  и  алеи  започват  след  като  голям  а  
част  от  новите  настипки  са  вече  изпълнени , което  е  rpybo нарушение  ка  технологичната  
последоватлкост . Друга  технологична  неточност  в  заложената  последователност  на  
изпълнение  е  това , че  монтажа  на  бордюри  започва  спед  като  всички  нови  настилки  са  
вече  положени . 

Съгласно  документацията  за  участие  установяването  на  технологична  
несъвместимост  и/или  неправилна  последователност  на  изпълняваните  строителни  
операцни  също  а  основание  за  отстраняване  на  офертата  на  участника . 

При  съобразяване  посоченото  по-горе  комисията  взе  решенне  дя  отстряни  
участнка  „Дпел  Трейд " ЕООД  на  осяоваяие  чл .б9, ал .1, т.3 от  30П  — кnедстявяне  
на  оферта , която  не  отговяря  на  предварите .лно  обявеныте  условия . 

2. Комисията  устакови , че  участниците , допуснати  до  оценка  на  техническите  си  
nредложения  па  обасобена  познция  2 са  предложили  срок  за  изпълнение  на  поръчкятя  
както  следва : 



- „Галчев  Инженеринг " ЕООД  е  предложил  срок  за  изпълнение  60 календарии  
дни ; 

3.Конисиятн  продължи  с  оценка  иа  техническите  предnожеиня  на  участииците  
съг .аасно  одо5ренята  hiетодика  за  оцеика . 

Съrласно  лтетодиката  критерият  за  оценка  на  офертите  е „иконол iически  най - 
изгодната  оферта ". Предложенията  на  участииците  ще  се  оценяват  по  следните  
покаsатели : 

- Срок  за  изпълнение  на  поръчката  (5), в  календарни  дни  — 30 точки ; 

- Оценка  ка  риска -(R) - 20 точки ; 
- Ценово  предложение  Предлагана  цена  (С) — 50 точкх . 

Показател  S. S e срок  за  изпълнение  на  поръчката , в  календарни  дни , който  се  определя  
по  форлryлата : (S),,;,,/S„) x 30, където : 

5,„ е  най -краткият  срок  за  изпълнение  на  поръчката , предложен  в  офертите , а  

S„ е  срюк  зя  изпъпнение  на  поръчката , в  календарни  дни , предложен  от  п-тия  участник . 

Максимален  брой  точки  па  този  показатеn - 30 точхи . 

Покязятел  Оце zгка  на  риска  R. 

Ризглехедрнг  се  предлозгсениянга  на  участннципге  за  управление  на  еледггннге  
де (Ьнни  ини  o»t възлозгсипгеля ttp скове , които  лгогап t да  възникиат  пргг  изпълненггето  ни  
договора .• 

1. Врел rеви  рискове : 

- Закъсне lп .ге  ничалогно  на  згточване  на  работипге ; 

- Изосгнаване  от  графика  при  текуtцопго  изпъnненгге  на  дейносnптге ; 

- Лггск  о1п  закъснение  за  окончамелно  приклгочване  tt предаване  на  обекгпгг, 

2.Лиnса/недосгпаыгъчно  съдейс» твне  и/irл rr ннфорлгация  опг  с» грана  на  други  уцаст rrиц rг  в  
снгроггнгелния  процес ; 

3. Липса/недоспгаг» ьчна  координацггя  гг  сы  нрудтгчество  между  зatnr» гересовангтге  
сги  рангг  в  рал rкн» ге  на  проекта , а  tсл rенно : Лредосnгавягцггяпг  безвъзиездната  фгигансова  
по,иогц  Управлnвигц  оргап  ua ПРСР , Бенефициентъгп  по  Програлгаг nи  rr Възложингел  на  
договорггнге  зиуслуги  u строгипелс»гво, Изпълни» гелите  на  ангделнгпне  договоргг ; 

J. Лромени  в  зако tгодигпелспгво »го  на  Бългирия  или  ни  ЕС; nролгенгг  в  tRчtгскваниягпа  ни  
ЛРСЛ  вьв  връзка  с  наблюдепгге » го  u оиtч tгтане» го  на  дейносіnигпе  по  договора  сключен  с  
бенефиуггеинга . 

5. Негезпълнение  ни  договорни  задълагсен tцt, в » гова  число  забава  гга  плагцанггягни  no 
договори  оrн  Страни  на  Възложгтгеля ; 



б . Трудносnгн  при  изпълнениен tо  гга  проекига , продикпгувангг  опг  непьлноти  гг/гии  
ненючнос rrги  в  проектнапга  докуменигация . 

7. Трудноспги  при  изпълнениенго  иа  nроекига , прод rгкпгуванн  оnг  пронгеспгн , жалби  u/unu 

други  форлпг  на  негагпггвггареакгЕия  от  спграна  на  л rеспиго»го  население . 

В  офертите  на  участниците  трябва  да  са  лредложени  следните  асnекти  и  сфери  на  
влияние  на  описаните  рискове ;l)Мерки  за  въздействие  върху  изпълнението  на  договора  
при  възникването  на  риска ;-2)Мерки  за  недопускане / предотвратяваив  на  
риска ;3)Мерки  за  преодоляване  на  последиците  при  настьпване  на  риска . 

В  случай , че  участникът  в  техническото  сн  предложение  не  е  разгледал  всички  
посочени  от  възложителя  рискове , както  и  ако  не  е  разгледал  някой  от  посоцените  
аспекти  - мерки  за  въздействие , мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска , мерки  
за  лреодоляване  последицитв  от  риска  за  всеки  един  от  рисковете  ще  бъде  отстранен  от  
участие  в  процедурата . 

Офертите  на  участниците , чието  техническо  предложение  отговаря  на  изискванията  
на  Възложителя  се  оценяват  по  следната  таблица : 

В  техническоп tо  предлоагсение  е  обърггато  задълбочено  20 игочки . 

внгымание  па  всеки  един  от  рисковете , и  е  в  силп  всяко  едно  
о►п  еледиите  обспюятелствп : 

- 	Учасгннггкънг 	е 	онtцел 	всички 	възлго~iсни 	аспекгиг r 	ни  
проявление  и  обласnг tг  и  сфери  иа  влияние  ни  описанггnге  
рискоее  

- 	Учаспгникьиг 	е 	оценил 	и 	предвидил 	спrепенгиа 	на  
въздействггепго  на  рисковете  върху  иsпълненггепго  rra всяка  опг  
дейностгипе  по  договора ; 

- Учаснгникъиг  е  предложги r л rерки  за  nредонгвра » tяване  и  
управлен tге  на  дефинираните  аспекиги  опг  ргrска . Планирани  са  
похвапги  и  дейносnпг, поередепгеом  които  реалгго  е  възлгозгсио  
да  се  повлияе  ни  възникванепго , респ . негапг tгвнопго  влияние  на  
риска , така  че  същия nг  да  бъде  предопгвра nген, респ . да  не  
окаже  негангивгго  влняние  вьрху  изпълггенггег rго  иа  дейносгпипге , 
предмепг  на  договора . 

В  пгехническата  оферма  е  обърн nто  вніwание  ни  всеки  един  10нгочки . 

от  рисковете , 	но  e в  сила  поне  eдrro o0r следнгтге  
пгвърдепил : 

- 	Учасг rгнггкы  п  ие  e огпчел  асички  еьзл rожни  аспекп rи  на  
проявление  и  обласнги  и  сгjlери  на  вл tгяние  на  опггсангтге  



рискове . 

- 	Учасгпникы  п 	не 	е 	огlенитг 	гг 	предв tгдил 	свгеnенпtа 	на  
вьзде iгсnгвието  на  рисковепге  върху  изnьлнението  на  всяка  о» г  
де inгоснгнгпе  по  договори  

- Учаспгникънг  е  предвидил  лгеркгг  за  въздейспгвие , лгерки  за  
недопускагге/предотвра ►ияване 	на 	риски 	tt 	лrерки 	за  
преодолявпне  последигјите  onr риска , но  предложен rгте  лrеркtг  
за  един  ил rг  няколко  оггг  рискове»ге  ne ca от  еси tество , 

позволявагцо  предотврап tяване»tо  гг/или  преодоляваненго  на  
р tгсковепге  ггл rr последигј tгпtе  гиг . 

В  техницескптп  оферп rп  са  в  силп  две  или  павече  от  5 гночки . 

следnипге  обсnгоятелств n: 

- 	Участн rtкып  ие  e о» гчел  всички  вьзлгозтен tt аспекнги  на  
проявленгге  и  абласпти  и  сфери  на  влггяние  на  описnнигне  
рггскове . 

- 	Учаслгт tкъп r 	не 	e 	огЕенги 	гг 	предвидги 	спгепенп rа 	на  
въздейстпвиепго  на  рисковепге  вьрху  изпълнението  на  всяка  оnг  
деtгностгтге  по  договора  

- Учасгпникып  е  предвидги  лrерк rг  sa въздейспгвгге , меркг r sa 

недопускане /предогпврапгяване 	тга 	риска 	rr 	меркгг 	за  
преодоляване  последиципге  онг  рнски , но  предложени » ге  л rерки  
за  един 	гиг rг  няколко  onr рисковеnге  не  са  аггг  ecntec»гво, 

позволяваијо  предоnгвратяването  u/unu преодолявинепго  на  
рггсковете  гиггг  послед tгtјинге  илг . 

Максимален  брой  точки  по  този  показател  - 20 точки . 

3.1. Комисията  присrьли  към  изчисляване  на  оценката  по  показател  S срок  за  
изпълнение  както  спедва : 

„Галчев  Ииженернг iг" ЕООД  -(5,,,;,,/Sa} х  30 =(60/60) х  30 = 30 точки  

3.2. Комисията  лристъпи  към  изчисляване  на  оценката  по  показател  R оценка  на  риска  
както  следва : 

3.2.1. Участник  „Галчвв  Инженеринг " ЕООД  — участнинът  в  табличен  вид  посочва  
меrодика  за  оцеглса  иа  потенциалните  риекове  за  изпъпнение  на  обекта ; допустимост  на  
риска ; ерочност  на  мерките  в  зависимост  от  ствпента  на  риска . Направена  е  оценка  на  
потенциалните  рискове  — лредвидени  от  възложителя  и  други , допълнителни  рискове  — 
чрез  посочване  на  рисковете , въздействие , вероятност , стойност , степен . 
Участникът  е  разгледал  всички  идентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  

един  от  рисковете  са  посочени  мерки  за  недолускане lпредотвратяваке  на  риска ; мерки  



за  въздвйствие  на  риска  върху  излълиението  на  договора ; мерки  за  преодоляване  
последиците  от  настъпването  на  риска . За  всеки  от  посоченитв  рискове  участникът  
разглежда  възможните  проявления  и  аспекти  на  влияние . 

Като  мерки  за  предотвратя sане  на  риска  от  закъснение  началото  на  работите  
участникът  посочва  мобили sация  на  ресурсите  непосредс rвено  след  получаване  на  
решеинето  за  избор  на  изпълнител , добра  лредварителна  организация , сключване  на  
договори  с  доставчици  и  предвиждане  на  клаузи  при  закъснение  на  доставките . Като  
мерки  за  преодоляване  последиците  от  риска  са  посочени  - вклгочване  на  
долълнителни  работници  в  случай  на  закъснение  за  компенсирането  му , полаганв  на  
извънреден  труд . 

Мерките  за  предотвратяване  на  изоставане  от  графика  са  — предвиждане  при  
изготвяня  на  графика  на  двйноетите , които  могат  да  се  извършват  паралелно , което  ще  
аоди  до  буфери  от  време , които  ще  бъдат  използвани  в  случаи  на  закъснение , следене  
на  прогреса  на  изпъш tените  СМР , изпопзването  на  rодна  техника  и  наличие  на  резервна  
такава . Меркитв  за  преоцоляване  на  лоследиците  еа  - олтимизиране  на  работното  
време , допълнително  ресурсно  обезпечаване  на  обекта  текника  и  персонал . 

Посочените  от  участника  мерки  за  предотвратяване  риска  от  забавяне  при  
оконцателното  приклгочване  и  nредаване  на  обвкта  са  — изготвяне  на  отделен  времеви  
график  и  предварително  еъглаеуване  с  ком  петентните  органи  даващи  разрешение  за  
експлоатация  ма  обекта , стабилни  с(жнамси , гарантиращи  навременни  плащания , а  
мерките  за  преодоляване  на  последиците  - подсигуряване  на  допълнителни  работници  
и  механизация . 

За  предотвратяване  на  риск  Ns2 участникът  предвижда  поддържане  на  постоянен  
контакт  с  участниците  в  строителния  процес , информиране  на  всички  заивтересовани  
страни  от  положителните  резултати  от  навременно  изпълнение  на  обекта , отчитаие  на  
прогреса  на  изпълненне  на  СМР . Предложемите  мерки  за  преодоляване  на  
nоследетвията  от  риска  в  случай , че  настьпят  еа  — отимизиране  на  работиото  време , 
провеждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Мерките  за  предотвратяване  насrьпването  на  риск  Ns3 са  организиране  на  
регулярни  срещи , олределяне  на  отговорни  лица , които  да  осъществяват  
комуникацията , rьвкавост  лри  вземане  на  решения . Мерките  за  преоцоляване  
последиците  от  риска  са  — уведомяваке  на  възложителя  за  възникналия  проблем , 
провеждане  на  работна  среща  за  rьрсене  на  решеиие  на  проблема , лровеждане  на  
раsговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Като  мерки  за  предотвратяване  настъпването  на  риск  Ns4 участникът  предвижда  
включване  на  юриет , който  ще  еледи  отиосно  nромени  в  законодателната  уредба , а  за  
преодоляване  ПбСлСДИцИТ 8 ОТ  hиска  -  процедура  sa улравление  на  промените  и  
лромяна  в  съответствие  с  настьпилите  промеин . 

Като  превантивни  мерки  за  риск  Ns5 са  предвидени  навременно  планиране  на  
финансовият  ресурс , провеждане  на  регулярни  срещи , а  като  коригиращи  — осигуряване  
на  работен  капитал , провеждане  на  работни  срещи  и  активна  комуникация . 

Предложените  мерки  sa предотвратяването  настъпването  на  риск  Ns б  са  работа  на  
екип  от  проектанти  и  строители  и  изготвяне  на  варианти  в  случай  на  неточност  в  
проекта , организиране  на  среща  между  всички  зяинтересовани  страни  за  запознаване  с  



промяната  и  обсъждане  ка  план  за  действие , а  за  преодоляване  лоследици rе  от  
насrьпването  на  риска  - преработка  на  всички  эадачи , свързани  с  неточностите  и  
промени  в  лроектиата  документация . 

Мерките  за  недопускане  насrъпването  на  риск  Ns7 са  информираке  на  всички  
заинтересовани  лица  за  положителните  последици  от  навременното  изпълнение  на  
проекта , спазване  условията  на  действащото  закоиадателетво , аземане  на  мерки  за  
намаляване  на  шума  и  замърсяванията  в  блкзост  до  обекта . Мерките  за  преодоляване  на  
последнците  от  настъпванвто  му  са  — изготвяне  на  програма  за  изпълнението  на  
проекта  в  съответствие  с  исканията  на  населението , изпълнение  на  тази  част  от  проекта , 

за  коята  няма  затруднения  н  протести . 
Участникът  разглежда  и  други  рискове  при  изпълнението  на  nредмета  на  

договора  — риск  or постигане  на  резултати , които  не  съответстват  на  поставените  
задачи  на  проекта ; риск  от  кражба  кли  умишлено  увреждане  на  оборудването ; риск  от  
де fiектни  компонентн  на  системата ; риск  от  настъпваие  на  природни  бедствия . За  
асеки  един  от  посочените  рискове  участникът  лосочва  мерки  за  въздействие , мерки  за  
недопускане  насrьпването  на  риска , мерки  эа  преодоляване  поеледиците  от  
настьпването  на  риска . 

Описани  са  и  рискове , свързани  с  изпълненкето  на  дейностите  на  работната  
площадка  с  предвидени  мерки  за  въздействие , недопускаке  и  преодоляваме  
последиците  от  риска . Идентифицирани  са  и  редица  здравни  рискове  при  
изпълнението  на  обекта . 

Във  връзка  с  изложеното  комисиятя  оценявя  с  20 точкн  по  покязател  Оценка  
iia р jіска  R предложението  на  участника , rьй  като  участникът  е  разгледал , 

анализирал  и  оценил  всички  идентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  един  от  
рисковете  е  предложил  адекватни  мерки  за  въздействне , мерки  за  недопускане  
настьпването  на  риска , както  и  мерки  за  преодоляване  последиците  от  рискоаете . И  
трите  вида  мерки , посоченк  от  участника  са  конкретни  и  съобразени  с  характера  на  
съответния  риск . 

Участникът  е  отчеп  възможните  проявдения  на  рисковете  и  възможните  причини , 
които  мо rат  да  доведат  до  настъпването  им , като  мерките  са  съобразеки  с  тях . 
Участникът  е  разгледал  посочените  рискове  мноrостранно  и  е  предложил  повече  от  
една  мярка  за  всеки  от  рисковете . Това  показва  задъпбоченост  лри  анализа  на  рисковете  
и  всеобхватност  на  предложените  мерки , като  са  отчетени  всички  възможни  
проявления . Това  от  своя  сrрана  води  да  м  инимизиране  риска  от  некачествено  или  
забавено  изпълнение  на  проекта , тьй  като  още  на  предварителен  етап  от  подготовката  
на  офертата  участникът  разглежда  възможните  последици . 
Участникът  е  оценил  и  предвидил  степента  на  въздействието  на  рисковете  върху  

изпълнението  на  всяка  от  дейностите  по  дотвора . Направената  оценка  на  рисковете  е  
относима  към  всяка  от  дейностите , респ . лредложените  мерки  еа  адекватни . 

Предложените  от  участника  мерки  са  адекватни  и  от  есrество  на  повлияят  върху  
възникването  на  рисковете . Посочените  мерки  от  мобилизация  на  ресурсите  
непосредстаено  след  получаване  на  решението  за  избор  на  изпълнител , добра  
нредварителна  органи sация , скточваае  на  доrоворн  с  доставчици  и  предвиждане  на  
клауэи  при  закъснение  на  доставките  миким  изират  риска  от  закъснение  началото  на  
работите , тъй  като  изпълнитепят  ще  има  осигури  възможкост  за  работа  непосредствено  



след  сключване  на  договора . Предвидените  буфери  от  време  и  използване  на  годна  
техкика  (за  предотвратяване  изоставане  от  графика ), предварително  съгласуване , 
изготвяне  на  отделен  график  (за  предотвратяване  риска  от  забава  за  окончателно  
приключване  на  обекта ) са  адекатни  и  относими , тьй  като  давата  възможност  да  бъде  
компенсирано  закъснението  и  съответно  гарантират  недогryскане  на  забавяне  и  
окончателно  предаване  на  обекта . 
В  случай  че  някои  от  времевите  рискове  настьnи  участникът  предлага  включване  на  

допълнителна  механизация  и  работници  и  пола rане  на  извънреден  труд , които  са  
едкнствените  мерки , можещи  да  компенсират  забава  при  изпълнението  на  
строителството . 

Предвидената  мярка  за  провеждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  
не  дава  информация  или  не  указва  съдействие  (предвндени  за  риск  Ns2 и  риск  N23) 
гарантира  преодоляването  на  последиците  от  настьпването  на  риска , тъй  като  ще  бъдат  
задействани  контролни  механизми , което  ще  доведе  до  получаване  на  нужната  
информация . 
Мерките  кедопускащи  настъпването  на  риск  Nо5 са  от  естество  да  ограничат  

възникването  му , респ . да  намалят  последиците  от  настьпвакето  на  риска , тьй  като  на  
срещите  ще  бъдат  обсъждани  проблеми  още  на  ранен  етап  nреди  да  е  констатирано  
неизпълнение  на  договорни  задължения , а  финансовият  ресур  ще  гарантира  изпълнение  
в  случай  на  забава  в  плащането . 

Изборът  на  информираност  на  населекието  (риск  Ns7) гарантира  популяризиране  на  
проекта  и  ограничава  риска  от  протести , тьй  като  жителите  ще  бъдат  запознати  с  
ползата  от  строителството , а  съобразяване  с  исканията  на  населението  и  изпълнение  на  
часrга  от  проекта , за  която  няма  жалби  ще  намали  последиците  от  настъпването  на  
риска . 

По  подобен  начин  са  и  останалите  предложени  от  участника  мерки . 

Предложените  от  участника  Мерки  за  всеки  един  от  рисковете  могат  реално  да  
въздействат , да  намалят  възможностга  от  настьпване  на  риска , както  и  последиците  от  
настъпването  му, тьй  като  са  избрани  правилно  и  предла rат  адекватки  действия  и  
решения , водещи  до  качествеиото  и  срочно  изпъпнение  на  проекта . 

III. Комисията  провери  съответствието  на  съдържанието  на  техническите  предложения  
на  участниците  по  обособена  позиция  3 с  изискванията  на  възложителя  и  
документацията . При  проверката  беше  установено  следното : 

1.Техническнте  предложення  на  участнидите  имат  следното  съдържание : 

1.1. Участник  Обеднневие  „Про  енерджи  Груn" - участникът  посочва , че  ще  
започне  неза'оавна  подготовка  за  изпълнение  на  поръчката  при  постановиване  на  
решението  за  избор  на  изпълнител . Като  подготвителни  действия  посочва  събиране  на  
необкодимите  документи , запознаване  с  проекзнатата  документация , сключване  на  
доroвори  с  доставчици . 

Посочени  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  състав  на  обекта , 
преддожен  от  участника . 



Олисани  са  орrанизационните  и  подrотвителните  работи  на  строителнаrа  площадка  
— складиране  на  материали  и  техника , места  за  поставяне  на  контейнери  за  отпадъци , 
органнзация  на  санитарно -битовите  помещения , извършване  на  временко  за .хранване  с  
ток  и  вода . 

Посочени  са  работниците , който  ще  извършват  дейности  на  обекта , както  и  времето  
за  извършването  на  отделните  дейности . 

Участникът  описва  техноло rията  на  извършваке  на  отделните  видове  дейности  - 
технология  ка  изпълнение  на  електроинсталационни  работи , технология  на  изпълнение  
на  ВиК  инстапации , технология  на  nодмяна  доrрама , текнология  на  изпълнение  на  
топлоизолация  покрив  и  хидроизолация , технология  на  изпълнение  на  мазилки  и  
шпакловки , технология  на  изпълнение  на  замазки  и  настилки , технология  на  
изпълнение  на  бояджийски  работи . Посочени  са  инструментите  и  техниката , които  ще  
се  излолзват  при  извършването  на  отделните  видове  работи . 

Описана  е  комуникацията  с  останалите  участници  в  строителния  проиес . 
Представен  е  план  за  комуникация  включващ  описание  на  вида  на  информацията , 
лицето , което  я  подготвя , лицето , на  което  трябва  да  се  представи , цел  на  
комуникацията , честота , метод  за  предаване . 

цчастникът  описва  план  за  управление  на  качеството . Посочени  са  условията , на  
които  трябва  да  отговарят  строителните  продукти  съгласно  действащото  
законодателство  за  да  бъдат  приети  като  качествени . Като  мерки  за  обезпечаване  на  
кацественого  са  посочени  опита  на  работниците , разработената  и  внедрена  система  за  
коитрол  на  качеството , провежданите  инструктажи . 

Представен  е  план  за  организация  опазването  на  околнаrа  среда . Описани  са  
подходи , които  ще  се  спазват , както  и  начина  на  събиране  на  строителните  отпадъци . 
Строителните  отпадъци  са  разгледани  по  видове  и  за  всеки  е  посочен  начина  
изхвърлянето  им . 

Разгледани  са  основни  положения  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  
условия  на  труд  и  са  предвидени  мерки  за  спазването  на  ЗБУТ . 

Участникът  е  представил  линеен  график  в  excel формат . В  графикът  са  посочени  
дейностите , които  са  предвидеин  за  изпълнение . В  графика  е  посочено  още  броя  на  
работните  дни  за  всяка  дейност , броят  на  дните , колииеството , броя  работници , 
началото  и  края  на  извършване  на  дейностите , както  и  отразено  кои  работници  кои  
дейности  ще  извършват . В  графикът  не  е  отчетено  времето  за  извършване  на  
подrотвителните  работи  и  необкодимата  за  изпълнението  текинка . 

Прн  преглед  иа  строителната  програма  и  линейния  график  на  участника  
комисията  установи , че  те  не  отговарят  на  мииималното  нзискуемо  съдърнсание  
съгласио  условията  на  докумаитацията , а  нменио : Несъответствия  с  изискванията  
на  възложителя  има  в  представекия  линеен  график . Съгласно  изисканията  линейния r 
план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователност , продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
ресурси . В  графика  си  участникът  не  е  отчетел  времето  sa извършване  на  
подготвителните  дейности . За  отделните  дейности  са  посочени  човешките  ресурси , но  
не  и  техкическите  ресурси . 

Техническото  предложение  на  участиика  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  в  чacrra му  за  линейния  график . В  линейния  график  ке  е  отчетено  времето  
за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  не  са  посочени  техинческите  ресурси . 
Посочените  липси  са  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  



документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  преддожението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Посочването  на  техническите  ресурсн  за  извършването  на  СМР  и  отчитане  времето  за  
извършване  на  подготвителните  дейности  са  зацължителни  елвменти  от  линейния  
rрафик  съrласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  им  е  основание  за  
отстракяване  на  участника . 

При  съобразяване  посочепото  по-горе  комисията  взе  решенне  да  отстрани  
участика  Обединение  „Про  енерджи  груп " на  основанне  чл .б9, ал .1, т.3 от  3ОП  — 
представяне  на  оферта , която  не  отговаря  на  предварителко  обявените  условия . 

I.2. Участнак  „IIланекс" ООД  — участникът  разглежда  три  етапа  при  
изпълнението  на  поръчката . Описани  са  дейностите  за  отделните  етапи . По  време  на  
първия  етап  е  предвидено  извършване  на  временно  строителство  и  подгоrвителни  
дейности . По  време  на  втория  етап  е  предвидено  изпълнението  на  СМР , като  са  
изброени  отделните  СМР , които  ше  се  извършват . През  третия  етап  е  посочено , че  ще  
се  изготви  екзекутивна  документация , почистване  на  строителната  площадка  и  
предаване  на  обекта . 

Участникът  представя  времева  програма  за  изпълнението  — подготовка  на  
строителната  площадка , монтиране  на  механизация , изпълнение  на  строителните  
дейности , довършителии  работи , премахване  на  временното  строителство , 
възстановяване  на  околното  пространство . 

Участникът  описва  начина  на  организация  на  строитепството  при  изпълнение  на  
дейностите . Препраща  към  лихейния  график  отвосно  последователността  на  
изпълнение  на  дейностите , човешките  и  техническите  ресурси . 

Представен  е  план  за  управпение  на  качеството . Onucauu ca отделни  елементи  от  
плана  — система  за  управлеиие  на  материалите , планиране  на  строителството . 
Предсrавени  са  мерки  за  контрол  по  качеството  при  изпълнението  на  строителството . 

Посочени  са  правата  и  задълженията  на  ръководния  персонал , предложен  от  
участника . 

Участникът  посочва  мерки  за  осигуряване  на  ЗБУТ  на  обекта , както  и  начина  на  
организираке  на  протиsопожарна  охрана . 

Описани  са  изискванията  и  качина  на  изпълнение  на  вароциментови  мазилки  и  на  
машиини  гипсови  мазилки . Описана  е  текнологията  на  изпълиение  на  фасадна  дограма , 
покривни  работи , мазачески  работи , довършителни  работи , шпакловъчни  работи , 
замазки , облицовъчни  работи , монтаж  на  врати  и  прозорци , топлоизолационни  работи , 
бояджийски  работи , водопроводни  и  канализационни  сградни  инсталации , 

` 	електрически  инсталации . 
Представен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  се  

извършват , броя  на  работниците  и  тяхната  квалификация , времето  за  изпълнение , 
началото  и  края  на  съответната  дейност . Отчетено  е  времето  за  подготвителните  
дейности . Няма  представена  информация  за  техническата  обезпеченост . 

При  преглед  на  стронтельата  пgограма  я  лаяейния  графнк  на  участника  
комисяята  уrтановк , че  те  не  отговарят  на  минималното  изискуемо  rьдържание  
съгласно  условията  на  документацията , а  именно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  проrрама  трябва  да  са  посочени  човешките  ресурси  и  
техника , които  ще  се  използват  при  изпълнението  на  СМР , както  и  да  е  представен  
nодробен  ппан  за  организация  по  изпълнение  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда  
и  гаранции  за  изпълнението  им  през  време  на  изпълиение  на  доrовора . Съгласно  
усповията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  от  



елементите  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
унастие . „Планекс " ООД  не  е  посочило  техническите  и  човешките  ресурси , които  ще  
използва , както  и  не  е  представило  план  за  организация  и  мерки  за  опазване  на  
околната  среда . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  и  в  частта  му  за  линейния  график . Несъответствия  с  изискванията  на  
възложителя  има  в  представения  линеен  графих . Съгласно  изискванията  линейният  
план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователносг , продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необкодимо  за  извършване  на  
подготвитепните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  текнически  
ресурси . В  графика  си  участникът  не  е  посочил  техническите  ресурси  за  изпълнението . 
Посочената  липса  е  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  преддожението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участннкът  ще  бъде  отстранен . 
Посочването  на  техническите  ресурси  за  извършването  на  СМР  е  задължителен  

-- 	елемент  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  
основание  за  отстраняване  на  участника . 

Освен  това  са  констатирани  и  следните  неточности  в  технологичката  
последователност  на  изпълняваните  дейности  н  ресурсната  обезпеченост  на  
представения  линеен  календарен  график  за  изпълнение  на  поръчката : 

➢ 	Съгласко  изготвения  график  след  като  новата  дървена  дограма  е  
монтирана , още  два  дни  продължава  демонтаж  на  съществуващата , която  вече  трябва  
да  е  подменена . Демонтаж  на  съществуващата  дограма  трябва  да  приключи  кай -късно  в  
деня , в  който  приключва  монтажа  на  новата . В  случая  констатираната  неточност  
означава , че  част  от  новите  лрозорци  са  монтирани  преди  да  бъцат  премахнати  
съществуващите  дървени  такива . 

➢ 	Демонтажа  на  олуци  и  водосточни  тръби  приключва  преди  да  е  започнал  
монтажа  на  строителното  скеле , от  което  следва  да  се  извърши  демонтажа  им . 

➢ 	За  изпълнението  на  фасадната  топлоизолация  Участникът  предвижда  
звено  от  6 работника , които  да  изпълнят  общо  количество  874,26м2 графитена  
толлоизолация  8см , включително  монтаж  и  демонтаж  на  фасадно  екеле . Съгласно  
българските  строителни  разходни  норми  на  СЕК  и  поз . 15.358 е  nриета  средна  норма  
време  за  лепене , дюбелиране  и  шпакловане  на  „Топлоизолация  на  външни  стени  с  
пенополистирол  EPS 80мм" от  1,98ч .чJм2, като  в  тази  норма  не  влиза  монтаж  на  
фасадно  скеле . От  изложеното  става  ясно , че  за  изпълнението  на  предвидената  по  
проект  топлоизлационна  система  с  декларираното  налично  строително  звено  от  6 
работника  ще  са  необходими  минимум  36 дни , което  е  седем  пъти  по -голям  срок  от  
указания  в  графика . 

➢ 	За  изпълнението  на  силикатно -силиконова  мазлка  върху  армираща  мрежа  
Участникът  предвижда  звено  or 8 работника , които  да  изпълнят  общо  количество  
874,26м2 мазилка . Съгласно  българските  строителни  разходни  норми  ка  СЕК  и  поз . 
10.162 е  приета  средна  норма  време  за  изпълнеине  на  „Силиконова  мазлка  2мм" от  
1,22ч .ч ./м2. От  изложеното  става  ясно , че  за  изпълнението  на  предвидената  по  проект  
силкат -силиконова  мазилка  с  декларираното  налично  строително  звено  от  8 човека  ще  
са  необходими  17 дни , което  е  два  пъти  по-голям  срок  от  указания  в  графика . 



➢ 	За  пренареждане , циклене  и  лакиране  на  съществуващ  паркет  в  
зрителната  зала  Участникът  предвижда  звено  от  b работници , които  да  изпълнят  
описаните  дейности  за  3 дни . Съгласно  българските  строителни  разкодни  норми  на  
CF,K и  поз . 08.918 е  приета  средна  норма  време  за  изпълнение  на  „Пререждане  на  стар  
nаркет" от  0,38ч .ч .lм2. От  изложеното  става  ясно , че  само  за  пренареждане  на  паркет  с  
общо  количество  365м2 от  декларираното  напично  строителио  звено  от  б  човека  ще  са  
необкодими  3 дни , което  означава , че  за  циклене  и  лакиране  не  е  предвидено  
долълнително  работно  звено  оборудвано  с  машина  за  циклене  на  паркет . 

Съгласно  указанията  за  участие  към  документацията  в  случай , че  не  може  да  бъде  
доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  изпълнение , 
участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несьответствие  е  видно  от  
изложените  по -горе  примери . 

Друго  основание  за  отстраняване  е  констатирана  техиологична  несъвместимост  
и/или  неправилна  последователност  на  изпълняваните  строителни  операции , ксето  
също  е  налично  в  офертата  на  участника  при  посочване  на  монтажа  на  дървената  
дограма  преди  демонтажа  на  съществуващата  и  демнотажа  на  олуци  и  водосточни  
тръби  преди  монтажа  на  строителното  скеле . 

Прн  съобразяване  посоченото  по-горе  комиснята  взе  решенне  да  отстрани  
участика  „Планекс " ООД  на  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  - представяне  на  
оферта , която  не  отговаря  на  прецварително  обявените  условия . 

1.3. Участиик  „Галчев  Инжеиеринг " ЕООД  - участникът  разглежда  три  етапа  за  
изпълнението  на  поръчката  - 1 етап  - мобилизация ; 2 етап  - изпълнение  на  СМР ; 3 етап  
- предаване  на  обекта  и  демобилизация . По  време  на  първия  етап  е  описана  готовността  
на  участника  да  осигури  изпълнението  на  обекта  и  организацията , която  ще  се  създаде  
на  обекта  чрез  - подробно  описание  на  временното  строи -reлство  и  временната  
организация  на  движение , начина  на  доставка  на  материали  и  оборудване . Олисани  са  
дейностите  и  организацията  по  време  и  на  останалите  два  етапа . 

Описана  е  технологията  на  извършване  на  СМР  и  последователносгта  на  изпълнение  
- разчистване  на  обектовата  площадка , демонтажни  и  подготителни  дейности , 
изпълнение  на  фасадна  топлоизолация  и  финишна  мазилка , мазачески  работи  - 
замазки , шпакловки , мазилки  -, сухо  строителство  - топлоизолация  на  покривна  плоча , 
предстенни  обшивки  на  конструкция , обшивки  по  наклонен  таван  -, боядисване  с  
латекс  по  стени  и  тавани , облицовки  - фаянс  по  стени  -, покрнвни  работи , 
тенекеджийски  работи , цейности  па  част  електро , дървен  паркет , доставка  и  монтаж  ка  
нова  ламперия  и  санитарни  прибори . 

Участникът  олисва  организацията , която  ще  създаде  за  изпълнеинето  на  обекта . 
Посочени  са  дейНостите  и  поддейностите , които  ще  се  извършват , nоследователността  
им , като  за  всяка  дейност  са  посочени  времето  на  извършване , необходимия  брой  
работници , специ anностите  на  работниците , както  и  предвидената  тениика  за  
изпълненнето . 	Описани  са  мерки  за  осигуряване  на  здраsословни  и  безопасни  
условия  на  труд . В  табличен  вид  са  представени  оценка  на  основните  рисковеза  ЗБУТ , 
както  и  мерки  за  ограницаването  им . Описани  за  мерки  за  ЗБУТ  при  работа  с  различите  
машини  и  при  различните  строителни  дейности . 

Представен  е  план  за  организация  ка  мерките  по  опазване  на  околната  среда . 
Описани  са  принциnи  на  участника  за  опазване  на  околната  среда , методика  за  оце tлса  
на  значимите  аспекти  на  околната  среда , начините  на  възможните  въздействия  върху  
околнаrа  среда  и  мерките  за . ограничаване  тези  въздействия  и  опазване  на  околната  
среда . 



Представен  е  план  за  управление  на  качеството . Описана  е  методина  за  осигуряване  
на  качеството  при  изпълнението  на  СМР . Описани  са  видове•re контрол  за  спазване  на  
качеството , които  ще  прилага  участника  - входящ  контро  за  съотвествие  на  материали , 
контрол  на  съкраняване  на  материалите , контрол  върху  изпълнението , лабораторни  
изследвания . 

Описани  са  задълженията  на  ръководния  състав , предложен  от  участника . 
Предвидени  са  изготвяне  на  месечни  доклади , като  е  описано  съдържанието  им . 

Представена  е  диграма  на  работната  ръка  и  диаграма  на  механизацията . 
Приложен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  видовете  дейности , които  ще  се  

изпълняват , ед . Мярка , количеството , норма  време  труд , човекодни , броя  на  
работниците , техниката , необходима  за  изпълнението , продължителнос rга  и  началото  и  
края  на  всяка  от  дейностите . На  графика  е  отразено  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности  и  мобилизацията . 

Прн  преглед  ва  стронтелната  програма  и  линейняя  график  на  участника  
комисията  установи  следното : Представеното  техническо  предложекие - строителна  
програма  и  линеен  план  - rрафик  съответства  на  изискванията  на  възложятеля . 
Строителната  програма  съдържа  всички  изискуеми  елементи  съrласно  указанията  на  
възложителя , като  елементите  са  описани  подробно  и  са  отчетени  спецификите  на  
обществената  поръчка  и  обособената  позиция .Представеният  rрафик  съдържа  подробно  
и  реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС, в  него  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . Изготвените  от  участнина  линеен  план  - 
rрафик  н  предложената  строителна  проrрама  са  сьвместими  и  съгласувани  помежду  си . 

Отчитайки  това  н  в  съответствне  с  горвото  комиснята  взе  решенне  да  допусне  
„Галчев  инженеринг " ЕООД  до  оценка  на  техввческото  му  иредложение . 

1.4. Участник  „Ай  Бн  Сн  Консулт " ЕООД  - участникът  групира  дейностите  на  
обекrа  в  три  групи  - 1) дейкости , свързани  с  подготовката . на  страдата  за  саниране ; 2) 
дейности , свързани  с  полагане  на  топлоизолация ; 3) дейности , свързани  с  
довършителни  работи . 

Направено  e onucauue на  организацията  на  работата  чрез  посочване  на  ета .пите  на  
изпълнение , дейностите  през  тези  еrапи , кеобходимите  технически  и  човешки  ресурси  
за  изпълнението  на  всекн  етап . 

Участникът  описва  готовнос •гга  си  за  изпълнвнив  на  поръчката  чрез  посочване  на  
организирането  на  доставките , наличието  на  механизация  и  техника . Посочеки  са  
техниката  за  изпьлнение  на  поръчката  и  човешките  ресурси . 

Описана  е  технологията  за  извършване  на  дейностите , предмет  на  поръчката  - 
почистване  на  каменна  облицовка ; полагане  на  топлоизолация ; демонтаж  и  монтаж  на  
врати  и  прозорци ; дърводелски  работи ; дървени  шпроси ; дървени  обшивки  и  ламперии ; 
обработка  с  противопожарна  пропитка ; почистване  на  фасадна  дъсчена  обшивка  и  
байцване ; почистване  и  лакиране  на  ламперия ; предстенна  обшивка  от  минерална  вата  
и  гипсакартон ; технология  на  изпълнение  на  шпакловки ; технология  на  бояджийски  
рабоrи ; таванна  обшивка  от  минерална  ваrа  и  гипсокартон ; покривни  работи ; 
водосточни  тръби  и  улуци ; почистване  на  мозайка ; монтиране  на  санитарни  прибори ; 
текнология  за  монтаж  на  фаянсови  плочкн ; циклене  и  лакиране  на  паркет ; поставяне  на  
паркет ; лодмяна  на  осветителни  тела ; подмяна  на  седалки  в  зрителиа  зала . За  всяка  



дейност  е  посочено  начина  на  изпълнението , необходимите  инструменти  и  начина  на  
осъществяване  на  контрол  върку  изпълнението . 

Представени  за  мерки  за  оситуряване  на  здравословните  и  безопасни  условия  на  
труд . Разгпедани  са  изискванията  и  мерките  за  спазваке  на  пожарната  безопасносг  на  
обекта . 

Представен  е  плак  за  опазване  на  околнаrа  среда  и  конкретни  мерки . Разгледани  са  
конкретни  мерки  за  опазване  на  окоnната  среда  в  зависимост  от  отделните  аспекти  на  
въздействие . 

Има  описание  на  план  за  управление  на  качеството . Описани  са  видовете  контрол , 
които  ще  се  извършват  - авторски  контрол , строителен  надзор , контрол  на  доставчици , 
текущ  контрол  по  изпълнението  на  СМР . Посочени  са  коктрола  за  несъответствия  
възникнали  в  процеса  на  строителството , както  и  контрол  на  несъответствия  от  
доставчици . 

Описани  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  състав , предложен  от  
участника . 

Представен  е  линеен  график , в  който  са  посочеки  дейностите , времето  за  
извършване , необходимите  човешки  и  технически  ресурси . Отчетено  е  времето  за  
извършване  на  подготвителните  дейности . 

Прн  преrлед  на  строителиата  програма  и  линейямя  графяк  на  участника  
комисията  устаиови  следиото : Представеното  техническо  предложение - строителна  
програма  и  линеен  план  - график  съответства  на  изискванията  на  възложителя . 
Строителната  програма  съдържа  всички  изискуеми  елементи  сьгласно  указанията  на  
възложителя , като  елементите  са  описани  подробно  и  са  отчетени  спецификите  на  
обществената  поръчка  и  обособената  позиция .Предсrавеният  график  съдържа  подробно  
и  реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  КС , в  него  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . Изготвените  от  участниха  линеен  nлан  - 
график  и  предложената  строителна  програма  са  сьвместими  и  съгласувани  помежду  си . 

Отчятайки  това  н  в  съответствие  с  горното  комисията  взе  ретвние  да  донусне  
„Ай  Би  Си  Консулт" ЕООД  до  оqеика  на  техннческото  му  иредложенне . 

1.5. Участник  „Бигла  IП" ООД  - направено  е  описание  на  обекта  - предстоящи  
работи  и  съществуващо  положение . 

Описан  е  начинът  на  извършване  на  подготвителните  работи , полагаие  на  
топлоизолация  и  саниране  на  сградата ; довършителни  работи . 

Посочени  са  задълженията  на  ръководния  персонал , определен  от  участника  за  
изпълнението  на  поръчката . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Описана  е  програма  за  опазване  на  околната  среда  и  мерки  за  опазване  на  околната  

среда . 
цчастникът  описва  подхода  си  за  работа  на  обекта . като  разглежда  три  етапа  на  

изпълнение  - 1 етап  - подготовка ; 2 етап  - изпълнение ; 3 етап  - довършителни  работи . 

Описва  дейностите , които  ще  изпълкява  през  всеки  един  от  етапите . По  време  на  
първия  етап  участникът  посочва  готовносrга  си  за  осигуряване  изnълнението  на  



поръчката  чрез  описание  на  временното  строителство , уведомяване  на  отговорните  
институции  и  лица . 

Посочена  е  технологията . на  изпълнение  на  дървени  конструкцки ; ВиК  инсталации ; 
електрически  инсталации ; мазилки , облицовки , бояджийски  работи . 

Разгледани  са  взаимоотношенията  между  участниците  в  строителния  процес . 
Олисани  са  формите  на  контрол , осъществяван  от  участника  - контрол  на  качеството  
на  доставените  материали , контрол  на  количествата , контрол  на  качеството  на  
извършените  СМР . Посочени  са  основни  принципи  и  задължения  за  осигуряване  на  
качеството  и  контрол  по  качеството . 

Приложен  е  линеен  график , в  който  са  посочеин  видовете  дейности , които  ще  се  
изпълняват , ед . Мярка , количеството , броя  на  работниците  и  предвидената  
меканизация , продължителността  и  начanото  и  края  на  всяка  от  дейностите . Не  е  
отразено  времето  за  извърш sане  на  подготвителните  дейности . 

Прн  преглед  иа  стронтелната  програма  н  линейння  график  на  уаастника  
комисията  установи , че  строителната  програма  н  линейният  график  не  отговарят  
на  иинималиото  изискуемо  съдържание  съгласио  условнята  на  документацията , а  
именно : Съгласно  условията  на  възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  са  
лосочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  се  използват . В  строителнята  
програма  на  участника  няма  описани  човешките  ресурси  и  текника , които  ще  се  
използват . Съrласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  
представили  някои  от  елементите  на  строителната  проrрама  или  елементьт  е  попълнен  
формално , без  да  е  съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  
бъдат  отстранени  от  участие . „fiигла  III" ООД  не  е  nосочило  техническите  и  човешките  
ресурси , които  ще  използва . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Несъответствия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  представения  линеен  график . 
Съгласно  изисканията  линейният  план  - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  по  KC, да  е  отчетено  
времето , необкодимо  за  извършване  на  подготвителните  дейкости ; да  са  пасочени .за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . В  представения  график  не  е  отразено  
времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности . Посочената  липса  е  основание  за  
отстраняване  на  участника , тъй  като  в  документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , 
че  предложението  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  sадължителните  елементи  
участникът  ще  бъде  отстранен . Напичието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности  е  sацължителен  елемент  от  линейния  график  съrласно  
изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  эа  отстраняване  на  
участника . 

Констатирани  са  и  следните  несъответствия  в  последователностга  на  строителните  
дейности  в  линейния  график : 

➢ Строителните  дейности  стартират  с  ночистване  на  каменна  облицовка . 
Следват  демонтажни  работи . Участникът  е  предвидил  доставката  и  монтажа  
на  графитената  топлоизолация  от  външната  страна  на  стенаrа  да  започне  на  
1 3-тия  ден  от  кanендарния  график  и  да  продължи  48 дни - до  60-ия  ден  на  
rрафика . Силикат  силиконовата  мазилка  върку  мрежа  е  предвидена  да  се  
изпълни  за  15 дни  - от  42-рия  до  56-ия  ден  от  графика , т.ст . приключва  4 



дни  преди  да  е  монтираиа  графитената  топлоизолаиия  от  външната  страна  на  
стенаrа . Така  предвидени  строителните  операции  са  текнически  
несъвместими , rьй  като  силикат  силиконовата  мазилка  се  полаrа  като  
финишно  покрити  след  като  са  положени  и  шпакловани  топлоизолационните  
плоскости  по  фасади . В  представеният  график  върку  топлоизолацията , която  
се  изпълнява  през  последните  4 дни , не  се  полага  силиконова  мазилка , което  
е  неспазване  на  проектното  решение  по  цялата  топлоизолационна  система  да  
бъде  положена  силиконова  мазилка . 

Съгласно  указанията  за  участив  при  констатирана  технологична  несъвместимост  и/или  
неправилна  последователност  на  изпълняваните  сгроителни  оnерации , офертата  на  
участника  се  отстранява . От  посоченото  по -rope е  видно , че  в  графика  е  констатирана  
технологична  несъвместимост  и  следователно  участникът  следва  да  бъде  отстранен  от  
участие  в  процедурата . 

При  съобразяване  посочеиото  по -горе  комиснята  взе  ретеяне  дя  отстрани  
участнка  „Бигла  III" ООД  на  основаине  чл .б9, ал .1, т.3 от  30II - представяне  на  
оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявеиите  условия . 

1.6. 	Участннк  „Булплан  Инвест" ООД  - участникът  описва  
подготвителните  действия , който  ще  извърши  преди  започване  на  строителството . 
Посочена  е  последователността  на  извършване  на  отделните  видове  дейности . За  всяка  
една  от  дейностите  е  посочеи  начина  на  извършването  й , както  и  работниците , 
ангажирани  с  изпълнението , времето  за  изпълнение  и  необходимата  техника . 

Описани  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , предложен  от  
участника . 

Участникът  обоснова  готовността  си  за  започване  на  работа  с  представянв  на  
ситуационен  план . Посочени  са  оргакизацията  на  доставка  на  бетон , армировка , както  и  
складирането  на  материалите . Описано  е  временното  строителство  на  обекта . 

Описани  се  мероприятия  за  организация  и  безопасност  на  движението . 
Посочена  е  технологията  на  извършване  на  отделните  видове  работи  - покривни  

работи ; ВиК  инсталации ; електроинсталации ; мазилки , облицовки ,бояджийски  работи ; 
облицовъчни  работи . Участникът  не  описва  техноло rията  на  полагане  на  
толлоизолация ; както  и  на  циклене  и  поставяне  на  паркет  и  на  санитарни  прибори . 

Посочена  е  ресурсната  обезпеченост  на  дружеството  — брой  служители  и  
работници , ръководен  персонал , разполагаема  техника  и  механизация , производствена  
база . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасин  условия  на  труд . 
Представен  е  план  за  олазване  на  околката  среда . Акцентирано  е  върху  съо'ирането  

и  изхвърлянето  на  строителните  отпадъци . Посочени  са  конкретни  мерки  за  опазване  
на  околната  среда . 

Представена  е  система  за  осигуряване  на  контрол  no качеството . Посочени  са  
видовете  контрол , осъществяни  на  обекта . Акцентирано  и  върху  осъществяване  на  
контрол  по  време  на  стротилеството , както  и  върху  контрола  на  доставчиците . 

Представен  е  линеен  график  съдържащ  видовете  дейности , ед .мярка , 
количеството , трудоемкостга  в  човекодни , броя  на  работниците  и  календарните  дни  за  
изпълнение  на  дейностите . Отчетено  е  времето  за  подroтвителните  дейности , но  
демонтажни  работи , монтаж  на  нова  дограма , фасадна  THC u обшивка  с  гипсокартон  се  
изпълняват  преди  подготвителните  дейности  да  са  приключили . 

,-- ~ 



Прв  преглед  на  rгроителвата  ирограма  и  линейвня  график  на  участника  
комисията  уrгавовн , че  те  не  отговарят  на  минималното  взискуемо  сьдържание  
съгласно  условията  на  докумантацията , а  вмевно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  описана  подробно  и  задълбочено  
технологията  на  излълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
които  ще  се  извършват . В  строителната  програма  не  е  описана  техноло rията  на  
изпълнение  на  всички  видове  СМР . Не  е  описана  технологията  на  на  полагане  на  
топлоизолация , както  н  на  циклене  и  поставяне  на  паркет  и  на  санитарни  прибори . В  
представения  линеен  график  не  са  посочени  техническите  ресурси , които  ще  бъдат  
използвани  sa отделните  дейности . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителната  програма  или  елеменrьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  u обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие .„Булплан  инвест" ООД  не  е  описало  технологията  на  изпълнение  на  всички  
видове  СМР , предмет  на  поръчката . Същото  лрави  строителната  му  програма  не  
отгоааряща  на  изискванията  на  възложителя  и  не  съобразена  със  спецификата  на  
конкретния  обект . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  и  в  частта  му  за  линейния  график . Съгласно  изисканията  линейният  план  — 
график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователност , продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвителните  дейкости ; да  са . лосочеин  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
ресурси . В  представения  график  не  са  посочени  техническите  ресурси  за  изпълнението  
на  СМР . Посочената  липса  е  основание  за  отстраняване  ка  участника , rьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  технически  ресурси  е  задължителен  елемент  от  линейния  график  
съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  за  отетраняване  на  
участника . 

Констатирани  са  и  следните  несъответствия  между  етроителната  програма  и  
линейния  график : 

➢ За  изпълнението  на  еиликатно -силиконова  мазилка  върху  армираща  
мрежа  Участнинът  предвижда  звено  от  2 работника , които  да  изпълнят  
общо  количество  874,26м2 мазилка . Съгласно  българските  строителни  
разходни  нормк  на  СЕК  и  поз . 10.162 е  приета  средна  норма  време  за  
изпълнение  на  „Силиконова  мазилка  2мм" от  1,22ч .чJм2. От  изложеното  
става  ясно, че  за  изпълнението  на  предвиденаrа  по  проект  силикат - 
силиконова  мазилка  с  декларираното  налично  строктелно  звено  от  2 
човека  ще  са  необходими  67 дни , което  е  два  пъти  по-голям  срок  от  
указания  в  графика . Участникът  не  доказва  обвързаността  между  
наличните  декларирани  човешки  ресурен  и  преддожения  срок  за  
изпълнение , което  не  отговаря  на  изисквания  за  участие  в  процедурата . 

➢ В  представеннят  ликеен  календарек  график  е  указано , че  дейностга  
„Двукратно  боядисване  на  етени  с  латекс" ще  се  кзпълни  от  1 работник  
за  39 дни . Според  средните  за  страната  „Разходни  норми  на  CEk, за  
„Боядисване  на  нови  шпакловани  стени  и  таваки  с  бял  латекс  двукратно  
— код  13.095" са  необходими  0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  
трудоемкост  за  боядисването  на  стени  с  ллощ  1257,94м2 е  равна  на  
iг s7,ч4.о ,4а  = 75ч . $ 	д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  



от  1 работник l, тази  дейност  следва  да  се  изпълни  sa 75 дни . Участникът  
не  доказва  обвързаността  между  наличните  декларирани  човешки  
ресурси  и  предложения  срок  за  изпълнение , което  не  отговаря  на  
изисквания  за  участие  в  процедурата . 

➢ В  представеният  линеен  календарен  график  е  указано , че  дейността  
„Двукратно  боядисване  на  тавани  с  латекс " ще  се  извърши  ое  2 
работника  за  22 дни . Според  средните  за  странаrа  „Разходни  норми  на  
СЕК ", за  „Боядисване  на  нови  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  латекс  
двукратно  — код  13.095" са  необходими  0,48ч .ч ./м2. От  тnва  следва , че  
общата  трудоемкост  за  боядисването  на  тавани  с  ллощ  1 570,27м2 е  равна  

1570,27 г 0,48  на 	8 	= 94ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  
ресурс  от  2 работкика , таsи  дейност  следва  да  се  изпълни  за  47 дни . 
Участникът  не  доказва  обвързаността  между  наличните  декларирани  
човешки  ресурси  и  предложения  срок  за  излълнение , което  не  отговаря  
на  изисквания  за  участие  в  процедурата . 

Съгласно  указанията  за  участие  към  документацията  в  случай , че  не  може  да  бъде  
доказано  съответсгвие  с  предложените  човешки  ресурси  н  срока  за  изпълнение , 
участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несъответствие  е  видко  от  
иззюжените  по -горе  примери . 

Прн  съобразяване  посочеиото  по-горе  комисията  взе  решеиве  да  отстрани  
участнка  „Булплаи  Инвест " ООД  на  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — 
представяие  на  оферта , която  ые  отговаря  на  предварително  обявеинте  условия . 

1.7. 	Участинк  „Елитстрой " АД  — участникът  посочва  две  фази  на  
организация  на  изпълнението  - фаза  на  лодготовка  на  строителството  и  фаза  на  
изпълнение . Посочени  са  дейностите , които  ще  бъдат  извършени  през  двете  фази . През  
подготовителната  фаза  са  описани  начина  на  доставка  на  материали , както  и  
временната  организация  на  движение  и  план  за  ликвидиране  ка  пожари  и  аварии . 

Описани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 

Класифицирани  са  опасностите  и  са  предложени  отделни  меркк  в  зависимост  от  
опасносrите . 

Представени  са  мерки  за  опазваие  на  околната  среда . Разгледани  са  компонентите  на  
околната  среда , върху  които  строителната  дейност  може  да  укаже  въздействие  като  за  
различните  компоненти  са  представени  отделни  мерки . 
Описани  са  мерките  за  осъществяне  на  контрол  върху  качеството , както  и  видовете  

контрол , които  ще  се  упражняват  — входящ  контрол  на  суровини  и  материапи , 
самокотнтрол  при  изпълението , операционен  контрол , приемателен  контрол , краен  
контрол . 

Описана  е  технологията  при  изпълнението  на  строителни  изолации , на  облицовки  и  
остькляване , на  бояджийски  и  тапетни  работи . Посочени  са  стакдартите  по  БДС  на  
които  ще  отговарят  различите  материали  за  извършването  на  земните  работи , 
зидарските  работи , бетонните  работи  и  свързващите  вещества , кофражните  работи , 
армировъчните  работи , стькларските  работи , тенекеджийските  и  бояджийските  работи . 
Описана  е  технологията  на  извършване  на  мазачески  работи . 

Предсrавен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  вида  дейности , ед .мярка , 
количеството  предвидени  дейности , броя  дни  за  изпълнението  им  и  броя  на  
работниците . На  rрафика  не  е  отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности , както  и  необходимата  техника . 



Прн  преглед  на  стронтелната  проrрама  н  лииейння  график  на  учаrгника  
комисията  устаиови , че  те  не  отговарят  на  минималното  изискуемо  съдържаиие  
съгласно  условията  на  докуменrлцията , а  именно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителнаrа  програма  трябва  да  има  подробно  описание  на  
организацията  на  работа , която  ще  се  създаде  на  обекта ; да  са  посочени  човешите  
ресурси  и  техника , които  ще  бъдат  използвани ; да  са  посочени  залъженията  и  
отговорностите  на  ръководкия  персонал , определен  от  участника . В  строителната  
програма  на  участника  липсват  посочените  елементи . Освен  това  няма  предвидена  
технология  на  изпълнение  на  земните , зидарските , кофражните , армировъчните  работи . 
За  посочените  видове  работи  участникът  просто  изброява  стандартите , на  които  ще  
отговарят  влаганите  материали , но  не  описава  начина  на  изпъление  на  отделните  
видове  работи . 

Съгласно  условията  на  поръчкаrа  в  случай , че  участниците  не  са  предсгавили  някои  
от  елементите  на  строителната  програма  или  елеменrьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие . „Елитстрой " АД  не  е  направило  описание  на  организацията  на  работа , която  
ще  се  създаде  на  обекта , както  и  не  е  посочило  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
бъдат  използвани  при  изпълнението , както  и  не  са  описани  задълженията  на  
ръководния  персонап  на  обекта . Също  така  участникът  не  е  съобразил  спецификата  и  
не  е  описал  технологията  на  изпълнение  на  значителн  брой  дейности , които  са  предмет  
на  поъчката . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  изискванията  
ка  възложителя . 

Несъотвествия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  в  представения  линеен  план  
график . Съгласно  изисиканията  линейният  план - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалисгично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  техническите  ресурси . 

На  графика  не  е  е  отчетено  времето  за  извършване  на  подготвителните  работи  и  не  
са  посочени  техническите  ресурси . Посочеките  липси  са  основание  за  отстраняване  на  
участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  
предложението  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  задължителните  елементи , 
участникът  ще  бъде  отстранен . Наличието  на  отразяваке  на  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности  и  техническите  ресурсн  са  задължителки  елементи  от  
линейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  им  е  основание  
за  отстраняване  на  участника . 

Констатирани  са  и  следните  други  несъотвествия  в  графика  - участиикът  посочва , 
че  ще  нзпълни  дейността  „Доставка  и  монтаж  на  графитена  топлоизолация  (NEOPOR 
или  еквивалент) 8см  от  външната  страна  на  стената , включително  изграждане  на  
строително  скеле" за  8 дни  (от  ден  16 до  ден  23) от  15 работника , а  дейностга  
„Полагане  на  бяла  силикат  — силиконова  мазилка  върку  мрежа " — за  6 дни  (от  ден  24 до  
ден  29) от  15 работника . 

Според  средните  за  страната  „Разкодни  норми  на  СЕК", sa полаrане  на  
„Топлоизолашия  на  външни  стени  с  пенополистирол  EPS 80мм  — код  15.358" са  
необкодими  1 ,98ч .ч ./м2 (в  нормата  не  е  включен  монтаж  на  фасадно  скеле). От  това  
следва , че  общата  трудоемкост  за  изпълнението  на  874,26м2 фасадна  топлоизлация  е  
авна  на  

874'z6*1'9$  = 21бч . р 	 8 	 д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  I5 

работника , тази  дейност  следва  да  се  изпълни  за  14 дни . За  полагане  на  „Грунд  за  
силикатна  мазилка  — код  10.154" и „Силикатна  мазилка  2мм  — код  10.152" са  
необкодими  общо  1,34ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  изпълнението  



,26* 1,34  на  874,26м2 фасадна  силикат  - силиконова  мазилка  е  равна  на  
874

8 	= 14бч . д ., 

което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  15 работника , тази  дейност  
следва  да  се  изпълни  за  10 дни . 

Съгласно  условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  предложение  не  
може  да  бъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  
иsпълнение , участникът  ще  бъде  отстранеи  от  участие . Такова  несъответствие  е  видно  
от  изложените  по -горе  примери . 

При  съобразяване  посоченото  ло-rope комисията  взе  решение  да  отстранн  
участика  „Елитстрой " АД  на  асноваиие  чл .б9, ал .1, т .З  от  ЗОП  - представяке  на  
оферта , която  не  отговаря  на  лредварателно  обявенкте  условня . 

1.8. Участник  Обедияеяие  „Мега  Евро  Билдинг" - участникът  посочва  три  етапа  
за  излълнението  на  договора  - етап  i подготвителни  работи ; етап  2 изпълнение ; етал  З  
- предаване  на  обекта . Описани  са  дейностите , които  ще  се  изпълняват  по  време  на  
отделните  етапи  и  организацията , която  ще  се  създаде  на  обекта . 

Разгледани  са  мерки  за  безопасност  и  здраве  при  изпълнение  на  строителството . 
Представени  са  инструкции  за  ЗБУТ  при  извършването  на  отделните  видове  работи , 
както  и  при  работа  с  основките  машини , които  ще  се  използват  на  обекта . 

Направено  е  олисание  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда , както  и  мерки  за  
намаляване  затрудненията  на  местното  население . 

Участникът  описва  състоянието  на  обектите , предмет  на  поръчката , както  и  
дейностите  които  ще  се  направят . В  табличен  вид  са  изброени  дейностите  по  КС , които  
ще  се  изпълняват , както  и  мярката  и  количеството  им . 

Лосочени  са  дейностите , които  ще  се  извършват  -  nодготовка  и  демонтажни  
работи , локривни  работи , монтаж  на  дограма  и  врати , направа  на  външна  
топлоизолация , външни  и  вътрешни  довършителни  работи , работи  по  вътрешни  стени , 
дейности  в  зрителна  зала , монтаж  на  санитарии . За  всяка  от  посочените  групи  от  
дейности  са  посочени  отделни  операции , които  ще  се  изпълняват , хората , ангажирани  с  
изпълнението  и  времето  за  изпълнение , както  и  последователността  от  действията  по  
изпълнението . Не  е  посочена  техниката , необходима  за  изпълнението  на  поръчката . 

Посочени  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , който  
участникът  ще  използва  при  изпълнението  ка  лоръчката . 

Раsгледана  е  технологията  на  изnълнение  на  демонтажни  работи , направа  на  
- 	топлоизолагцции , полагане  на  силикатно -силиконова  мазилка , направа  ка  циментови  

замазки , направа  на  касгилки , направа  на  облицовки , бояджийски  работи , монтаж  на  
дограми , покривни  и  тенекеджийски  работи , дърводелски  работи , направа  на  
ел .инстапации , лепене  на  плочки . 

Представена  е  система  за  управление  на  качеството . Ра.зrледани  са  основни  
процедури , които  ще  се  прилагат  - процедура  за  контрол  на  влаганите  материали , 
процедура  за  контрол  върху  своевремнно  и  точно  попълване  на  документи  за  обекта , 
процедура  за  контрол  за  отчитане  на  напредъка . Разгледани  са  методи  за  организация  
на  текущия  контрол , както  и  видовете  контрол  на  обекта  - входящ  контрол , контрол  по  
време  на  изпълнение  на  работите , контрол  от  възложителя , контролни  тестове . 

Предсrавен  е  линеен  график  с  посочване  на  дейностите , които  ще  се  извър iпват , 
продължителността  им , началото  и  края  на  съответната  дейност , работниците  и  
техниката , необходими  за  изпълнението  на  декносrга . На  графика  е  отчетено  времето , 
необходимо  за  извършване  на  подroтвителните  действия , но  те  съвпадат  с  



демонтажните  работи . Представена  е  диаграма  на  работната  ръка  за  отделните  групи  
от  работници  и  диаграма  аа  механизацията  за  отделните  видове  машини . 

Пgв  преглед  на  строителната  юрограма  и  лнвейивя  график  на  участника  
комисюята  установи , че  линейьня  график  ве  отговаря  на  мвнималиото  изискуемо  
съдържание  съгласво  условията  на  докумантацията , а  именно : Съгласно  условията  
на  възложителя  в  строителната  лрограма  трябва  да  са  посочени  човешките  и  
техническите  ресурсн  за  изпълнението  на  поръчкаrа . В  строителната  програма  не  са  
посочени  техническите  ресурси , които  ще  бъдат  използвани  за  отделните  дейности . 

Съгласно  условията  на  лоръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителиата  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие . Обединение  „Мега  Евро  Билдинг " не  е  посочило  техническите  ресурси , 
необходими  за  извършването  на  отделните  СМР , предмет  на  поръчката . Същото  прави  
строителната  му  програма  не  отговаряща  на  иsискванията  на  възложителя . 

Констатирани  са  следните  несьответствия  межд ,у  изготвената  строителна  програма  
и  предтавеният  календарек  график  за  изпълнение  на  лоръчката : 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  демонтаж  на  
водосточни  тръби  и  олуци  ще  се  извърши  от  4 работници  за  2 дни . В  графика  за  тези  
дейности  е  предвиден  само  един  ден , а  необкодимия  брой  работницн  е  8. 

➢ Съгласно  представения  график  на  11 ден  цялата  дограма  на  сградата  ще  
бъде  демонтирана . Новата  дограма  се  предвижда  да  бъде  монтирана  от  18 ден . Това  
означава , че  сградата  ще  бъде  оставена  минимум  7 дни  без  никаква  дограма , което  е  
недопустимо . 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  демонтаж  на  дървени  
врати  и  дървена  ламлерия  ще  бъде  извършен  за  6 дни  от  8 работника . В  графика  за  
тези  дейности  са  предвидени  5 дни , като  необходимия  персонал  на  лрез  първия  ден  е  
16 работника . 

➢ В  строителната  програма  Участникът  посочва , че  преглед  на  покривното  
покритие  и  подмяна  на  керемиди  ще  се  изпълни  от  8 работника  за  4 дин . В  графика  
за  тези  дейности  са  предвидени  само  3 дни . 

➢ Съгласно  представения  график  предвидените  ремонтни  работи  по  
дървени  обшивки  по  фасади  залочват  на  10 ден  и  приключват  на  28 ден , а  
изграждане  на  фасадно  строително  скеле  започва  едва  на  29 ден  с  изпълнение  на  
фасадната  топлоизлационка  система . 

➢ B строителната  програма  цчастникът  посочва , че  преглед  на  покривното  
покритие  и  подмяна  на  керемиди  ще  се  изпълни  от  8 работника  за  4 дни . В  графика  
за  тези  дейности  са  предвидени  само  3 дни . 
Съгласно  указанията  за  участие  изготвените  от  участника  линеен  план  — график  и  

аредложената  строителна  програма  трябва  да  са  съвместими  и  съгласувани  помежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  изнсквания  за  съдържание . От  изложеното  е  видно , че  са  
констатирани  няколко  несъответствия  в  срока  за  изпълнение  на  отделни  дейности  от  
графика  и  описанието  на  същите  в  строителната  програма . Налице  е  несъвместимост  и  
несъгласуваност  между  строителната  програма  и  линейния  график , което  е  оскование  за  
отстраняване  на  участника . 



При  съобразяване  посоценото  пo-горе  комисията  взе  решение  да  отrграни  
участика  Обецннение  „Мега  Евро  Билдинг " на  осиоваяие  чл .б9, а.гг .1, т.3 от  ЗОП  — 
прецставяне  на  оферта , която  не  отговаря  ва  предварителио  обявените  условия . 

1.9. 	Участник  „Диел  Трейд " ЕООД  — участникът  посочва  докуvгентите , 
които  ще  се  съставят  по  време  на  строителството . 

Посочени  са  отговорностите  и  sадълженията  на  ръководния  екип , пре,tiложен  от  
участника . 

Представен  е  план  за  осигуряване  на  качеството  чрез  описване  на  организацията  
ка  текущия  контрол  на  доставките . Посочено  е  на  какии  изисквания  трябва  да  отговарят  
материалите  за  да  бъдат  определени  като  „качествени " и  да  'оъдат  използвани  в  
строителството . Предвидени  са  и  меркиза  осигуряване  на  качеството  при  изпълнението  
на  СМР . Посочени  са  видовете  контрол , които  ще  се  осъществят  и  начина  на  
осъществяването  им . 

Разгледани  са  мерки  за  и  изисквания  за  епазване  на  здравословните  н  безопаени  
условия  на  труд . Разгледани  са  мерки  за  здравословни  и  безоnасни  условия  на  труд  за  
отделните  видове  работи , които  ще  се  изпълннват . 

Като  отделна  точка  в  строителната  програма  е  посочена  предложение  за  
механизация , в  която  точка  обаче  не  е  описано  нищо . 

Посочени  са  дейности , който  са  предмет  на  лоръчката  и  технологията  на  
изпъленние  на  следните  видове  работи  — направа  на  топлоизолация  — саниране  на  
етени ; топлоизолиране  — саниране  на  покриви /подпокривни  пространства ; 
топлоизолиране  — саниране  на  под ; технология  на  поставяне  на  дограма ; напраыа  на  
електиреческа  система . Не  е  олисана  технологията  на  дърводелеки  работи ; техноттогия  
на  бояджийски  работи ; монтиране  на  санитарни  прибори ; тех .нология  за  монтаж  на  
фаянсови  плочки ; циклене  и  лакиране  на  ларкет ; тгоставяне  на  паркет . 

Участникът  посочва  три  етапа  тта  изпълнение  — първи  етал  подготовка  на  
площадката , втори  етап  изпълнение  на  СМР , трети  етап  предаыане  на  строежа . По  
време  на  първия  етап  е  описана  готовностга  да  бъде  осигурено  изпълнението  на  
дейностите  чрез  описание  на  начина  на  досгавка , обособяване  на  складова  база , 
поставяне  на  информационна  табела  и  временно  строителство . За  изттълнението  на  
втория  етап  участникът  посочва  актовете  и  протоколите  по  време  на  етроителството , 
които  ще  се  съставят  и  видове  депа , които  ще  изпозва . 

Представени  са  мерки  за  опазване  на  околната  среда  с  акцентиране  върку  
събирането  и  изхиърлянето  на  строителни  отпадъци . Посочени  са  мерки , които  ще  се  
прила rат  за  недопускане  на  замърсяване  на  различите  аслекти  на  околната  среда . 
Посочени  са  задълженията  на  строителя  при  изпълпение  на  етроителни  обекти . 

Описани  са  мерките  за  недопускане  и  ликвидиране  на  пожари  и  аварии . Ра ,згледани  са  
места  със  специфични  рискове  и  изисквания  на  безопасност . Идентифииирани  са  
критични  места  при  изпълнение  на  обекта . 

Участинкът  е  представил  линеен  rрафик , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  
се  изпълняват , ед .мярка ,количеството . Не  са  лосочени  техническите  ресурси  за  
извършване  на  дейността . Посочени  са  подготвителните  дейности . 

При  преrлед  на  стровтелната  програма  и  линейвня  график  на  участника  
комисията  установи , че  те  не  отговарят  на  минималното  изискуемо  съдържание  
съгласно  условията  на  докумантацията , а  именно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  етроителната  програма  трябва  да  олисана  подробно  и  задълбочено  
техfтология rа  на  изпълнение  на  CNII', която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
които  ще  се  извършват , катrто  и  да  са  посочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
се  използват . В  строителната  програма  на  участника  няма  описани  човешките  ресурси  и  



техника , които  ще  се  използват . Също  така  не  е  описана  техfюлогията  на  изпълнение  на  
всички  видове  СМР  - липсва  описана  технологията  на  изпълнение  на  дърводелски  
работи ; технология  на  бояджийски  работи ; монтиране  на  санитарни  прибори ; 
технология  за  монтаж  на  фаянсови  плочки ; циклене  и  лакиране  на  паркет ; поставяне  на  
паркет . 

Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  ке  са  представили  някои  
от  елементите  на  строителвата  лрограма  или  елементьт  е  попълнен  формадно , без  да  е  
съобразена  спецификата  ка  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие . „Диел  Трейд" ЕООД  не  е  посочило  човешките  и  техинческите  ресурси , които  
ще  използва , както  и  не  описало  технологията  на  изпълнение  на  всички  видове  СМР , 
предмет  на  поръчкаrа. Същото  прави  строителкаrа  му  програма  не  отговаряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  и  в  частта  му  за  линейния  график . Съгласко  изискакията  линейният  план  - 
график  трябва  да  съдържа  подробно  н  реапистично  отразяваке  на  планираната  
пьследователност , продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  

- 

	

	ресурси . В  представенкяграфик  не  са  посочеки  техническите  ресурси  за  изпълнението  
на  СМР . Посочената  липса  е  основание  за  отстраняваке  на  участника , тьй  като  s 
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Нanичието  на  технически  ресурси  е  задължителен  елемент  от  линейния  график  
съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 

Констатирани  са  и  следните  несъответствия  в  линейния  график : 

➢ Съгласно  графика , демонтаж  на  съществуваща  дограма  се  извършва  на  14 и  
15 ден , а  монтаж  на  нова  дограма  от  28 до  33 ден , което  означава  че  за  
период  от  12 дни  сrрадата  на  читалището  ще  бъде  оставена  без  никаква  
дограма , което  е  недопустимо . 

➢ От  лредставения  график  не  става  напълно  ясно  каква  е  взаимната  
обвързаност  и  зависимост  на  изпълняваните  строително  - монтажни  работи . 
Повечето  дейности  стартират  след  като  лредшестващата  ги  дейностг  
приключи . При  така  представената  вsаимовръзка  между  отделните  дейности  

_.. 	 не  става  ясно  дали  конкретна  дейност  може  да  започне  лреди  да  е  
приключила  предишната . Защото  дори  и  две  сьседни  в  графика  дейности  да  
нямат  техналогиччна  връзка  помежду  си(напраимер  демонтиране  на  
каменна  облицовка  и  демонтиране  на  дървена  ламперия ), то  Участникът  
при  изготвянето  на  графика  е  възможно  да  е  заложил , че  двете  дейности  ще  
бъдат  изпълнявани  от  едно  и  също  звено , като  ло  този  начин  дейностите  
всъщност  стават  зависими  дна  от  друга  и  закъснението  на  предходната  води  
до  закъснекие  в  започването  на  следващата , а  така  и  до  закъснение  на  
приключване  на  всички  работи . Ако  се  приеме , че  всяка  следваща  дейност  е  
пряко  зависима  от  края  на  предхождащата  я , то  повечето  дейности  от  
графика  попадан  на  критичния  път , което  означава , че  тяхното  забавяне  или  
закъснение  ще  доведе  до  удължаване  на  общяя  срок  за  изпълнение  на  
строителството . За  някои  от  тези  дейности  Участникът  не  услява  да  



обезпечи  навременното  им  приключване  с  декларираните  налични  работна  
ръка  и  механизация . Примери  за  такива  дейности  са : 

➢ Топлоизолация  от  8см  минерална  вата  върху  наклонена  покривна  плоча : 
общо  количество  1207,50м2 ще  бъдат  изпълнени  от  4 работника  за  3 дни . Съгласно  
българските  строителни  разходни  норми  на  СЕК  и  поз . 15.358 е  приета  средна  норма  
време  за  лепене , дюбелиране  и  шпакловане  на  „Топлоизолация  на  външни  стени  с  
пенополистирол  EPS 8Qмм" от  1,98ч .ч ./м2, като  в  тази  норма  не  влиза  монтаж  на  
фасадно  скеле . От  изложеното  става  ясно , че  за  изпълнеинето  на  предвидената  по  
лроект  топлоизлационна  система  с  декларираното  налично  строително  звено  от  4 
работника  ще  са  необходими  минимум  74 дни . 

➢ Гипсоциментова  шпакловка  по  наклонена  плоча  обшита  с  гипсокартон : 
общо  количество  1207,50м2 ще  бъдат  иsпълнени  от  4 работника  за  3 дни . Съгласно  
българските  строителни  разходни  норми  на  СЕК  и  поз . 10.077 е  приета  средна  норма  
време  за  изпълнение  на  „Гипсова  шпакловка  по  стени  и  тавани " от  0,52ч .ч ./м2. От  
изложеното  става  ясно , че  sa изпълнението  на  предвидената  по  проект  гипсова  
шпакловка  с  декларираното  налично  строително  звено  от  4 работника  ще  са  
необкодими  20 дни . 

➢ Двукратно  боядисване  на  тавани  с  латекс : общо  количество  1 570,27м2 ще  
'-  бъдат  изпълнени  от  4 работника  за  4 дни . Според  средките  за  страната  „Разкодни  

норми  на  СЕК ", за  „Боядисване  на  нови  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  латекс  
двукратно  — код  13.095" са  необходими  0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  
трудоемкост  за  боядисването  на  стени  с  площ  1 257,94м2 е  равна  на  1570,27•0,48  = 

а  
94ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работника , тази  
дейиост  следва  да  се  изпълин  за  24 дни . Участникът  не  доказва  обвързаностга  между  
наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  предложения  срок  за  изпълнеине , което  
не  отговаря  на  изисквания  за  участие  в  процедурата . 

➢ Пренареждане , циклене  и  лакиране  на  съществуващ  паркет  в  зрителна  
зала : общо  количество  365,ООм2 ще  бъдат  изпълнени  от  4 работника  за  3 дни  — 
Според  средните  за  страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Пререждане  на  стар  
паркет  — код  08.918" са  необходимк  0,38ч .ч ./м2, „Машинно  циклене  на  стар  паркет  — 
код  08.913" са  необходими  0,25ч .ч ./м2, „лакиране  на  циклен  паркет  — код  08.917" са  
необходими  О,Обч .чJм2. От  изложеното  следва , че  общата  трудоемкост  за  
пренареждане , циклне  и  лакиране  на  паркет  с  площ  365м2 е  равна  на  
зьs=(о ,зв+о ,гs+о,оы  _ 32ч . в 	— 	д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 

работника , тази  дейност  следва  да  се  изпълни  за  8 дни . 

Участникът  не  доказва  обвързаността  между  наличните  декларирани  човешки  
ресурси  и  предложения  срок  за  изпълнение , което  ке  отговаря  на  изисквания  за  участие  
в  процедурата . Съгласно  условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  
предложение  не  може  да  бъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  
и  срока  за  изпълнение , участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  
несьответствие  е  видно  от  изложените  по-горе  примери . 

При  съобразяване  посоченото  по -горе  комиснята  взе  решенне  да  отстрани  
участика  „Днел  Трейд " ЕООД  на  основанне  чл .69, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяне  
на  оферта , която  не  отговаря  на  предварителио  обявените  условия . 

1.10. Участннк  „Алекс  Строй" ООД  — участникът  прави  представяне  на  
опита  си  н  описва  съществущато  лоложение  на  обекта , както  и  целите  на  поръчката . 



Организацията  на  работа  условно  е  разделена  на  два  етапа  - дейности  и  работи  
отвън  и  дейности  и  работи  зътре  в  сградата . Посочепо  е  кои  дейности  към  кой  от  
етапите  се  отнасят . 

Готовностга  си  за  излълнение  на  обекта  участникът  обоенова  с  план  на  механизаията  
и  работната  ръка , описание  на  организацията  на  доставките . 
Участникът  описва  технологията  на  извършване  на  следните  работи  отвън  - 

временно  строителство , демонтажни  работи , доставка  и  монтаж  на  фасадно  екеле , 
покривни  работи , направа  на  топлоизолационна  система  по  фасади , доставка  и  монтаж  
на  дограма , монтаж  на  водосточни  тръби , направа  на  дървени  обшиики  по  фасади , 
почистване  на  съществуваща  каменна  облицовка . Описана  е  технологията  на  
изпълнение  на  следните  работи  вътре  в  сграцата  - обшивка  от  гипсокартон , гипсова  
шпакловка , облицоване  на  стени , направа  на  настилка  от  паркет  и  циклене  и  лакиране , 
монтаж  на  ламлерия , іилайфане  и  почистване  на  мозайка , монтаж  на  дървени  ирати , 
бояджийски  работи , монтаж  на  седалки , монтаж  на  ВиК  оборудване , монтаж  на  
оборудване  по  част  електро . 

Посочени  са  необходимите  работници  и  текника  за  изпълнението  на  поръчката . 
Изброени  са  мерки  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд , 

както  и  ллан  и  мерки  за  опазване  на  околната  среда . Посочени  са  отделни  замърсители  
и  мерки  за  ограничаването  на  замърсяването . 

Изброени  са  видовете  контрол , които  ще  бъдат  упражнявани  като  гаранция  за  
качеството  - входящ  контрол  на  суровини  и  материали , самокнотрол  на  конкретната  
работа , операционен  контрол , приемателен  контрол , крае ii контрол . 

Посочени  са  задълженията  и  отговорностите  на  лрецложения  от  участника  ръконоден  
екип , ангажиран  с  излълнението  на  поръчката . 
Описани  са  методи  за  изпитване , наблюдение  и  измерване . 
В  табличен  вид  е  представена  организацията  на  изпълнение  на  обекта  и  

пос:гедователностга  от  строителните  действия  по  изпълнението  на  СМР . Разгледани  са  
седепl етапа  на  изпълнение  като  за  всеки  етап  са  лосочени  извършваното  СМР , 
необходимия  брой  и  вид  работници , оборудването  и  срока  за  изпълнение . 

Представен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  се  
извършват , ед .мярка , количеството , броя  работници , техническите  ресурси , 
продължителностга  и  срока  за  изпълнение . Отчетено  е  времето  за  подготвителните  
работи . 

При  преглед  на  етроителната  програма  и  линейния  график  на  учаrгкика  
комисията  установи  следното : 

Констатирани  са  следните  несъотвествия  в  представения  линеен  график : 
➢ Съгпасно  предсrавеният  iрафик , участника  посочва , че  ще  изпълни  

дейностrа  „Доставка  и  монтаж  на  графи l ена  топлоизолация  (NEOPOR 
или  еквивалент ) 8см  от  външната  страна  на  етената , включително  
изграждане  на  строително  скеле " за  24 дни  (от  ден  22 до  ден  48) от  6 
работника , а  дейносrrа  „Полагане  на  бяла  силикат  - силиконова  мазилка  
върху  мрежа" - за  6 дни  (от  ден  50 до  ден  55) от  6 работника . Според  
средните  за  сrраната  „Разходни  норми  на  СЕК ", за  полагане  на  
„Топлоизолация  на  външни  стени  с  ленополистирол  EPS 80:км  - код  
15.358" са  необкодими  1,98ч .ч ./м2 (в  нормата  не  е  включен  монтаж  на  
фасадно  скеле ). От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  излълнението  
на  874,26м2 фасадна  топлоизлация  е  равна  на  $7¢'Z8`1,9 а  = Z1 бч . д ,, което  



означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  6 работника , тази  дейност  
следва  да  се  изпълни  за  36 дни . 

➢ За  полагане  на  „Грунд  за  силикатиа  мазилка  — код  10.154" и „Силикатна  
мазилка  2мм  — код  10.152" са  необходими  общо  1,34ч .ч ./м2. От  това  
следва , че  общата  трудоемкост  за  изпълнението  на  874,26м2 фасадна  
силикат  — силиконова  мазилка  е  равна  на  в74' 28*1,з4 

 = 146ч . д ., което  
означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  6 работника , тази  дейност  
следва  да  се  изпълни  за  24дни . 

➢ В  представеният  линеен  календарен  график  е  указано , че  дейносгга  
„Двукратно  боядисване  на  стени  с  латекс" ще  започне  на  ден  46, след  
като  приключи  каправата  на  предстенна  обшивка  с  гипсокартон  и  
полагането  на  гипсоциментова  шпакловка  върку  обшивката . Боядисване  с  
латекс  ще  се  изпълнява  от  ден  46 до  ден  58 от  4 работника . Според  
средните  за  страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  нови  
шпакловани  стеки  и  тавани  с  бял  латекс  двукратно  — код  13.095" са  
необходими  0,48ч .ч./м2. От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  
боядисването  на  стени  с  площ  1257,94м2 е  равна  на  1zs7, 8*о ,4в  = 75ч . д ., 

което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работника , тази  
дейност  следва  да  се  изпълни  за  19 дни . 

➢ В  представеният  линеен  календарен  график  е  указано , че  дейността  
„Двукратно  боядисване  на  тавани  с  латекс" ще  започне  на  ден  50, след  
като  приключи  направата  на  обшивка  с  гипсокартон  и  полагането  на  
гипсоциментова  шпакловка  върху  обшивката . Боядисване  с  латекс  ще  се  
изпълиява  от  ден  50 до  ден  60 от  4 работника . Според  средните  за  
страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  нови  шпакловани  
стени  и  тавани  с  бял  латекс  двукратко  — код  13.095" са  необходими  
0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  боядисsането  на  
тавани  с  площ  1 570,27м2 е  равиа  на 

 1570,27.0,48  _ 94ч . д ., което  означава , 

че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работника , тази  дейност  следва  да  
се  изпълни  за  24 дни . 

Съrласно  условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  предложение  не  
може  да  бъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  
изпълнение , участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несъответствие  е  видно  от  
изложените  по -горе  примери . 

В  техническото  си  предложение , участинкът  декларира , че  за  обособеинят  Етап  VI 
— Довършителни  работи  част  Архитектура , ще  осигури  4бр . бояджии . В  представеинят  
график  боядисването  на  стени  и  тавани  се  изпълнява  успоредно  от  ден  50 до  ден  58, 
което  означава , че  за  същият  период  ще  бъдат  необходими  8бр . бояджии  за  
едновременното  изпълнение  на  двете  дейности . Същото  съществено  различие  между  
изготвената  строителна  просрама  и  представеният  календареи  график  се  констатира  и  
при  изпълнението  на  обшивка  с  гипсокартон  по  стени  и  тавани : участникът  декларира , 
че  ще  осиrури  ббр . специалисти  сухо  строителство , а  в  капендарния  график  посочва , че  
обшивките  иа  стени  и  тавани  ще  се  изпъпняват  едновременно  от  ден  8 до  ден  34, за  
което  време  ще  бъдат  ангажирани  126р . специалисти  сухо  строителство . 

Съгласно  указанията  за  участие  изготвените  от  участника  линеен  план  — график  и  
предложенаrп  строителна  програма  трябва  да  са  сьвместими  и  съгласувани  помежду  си  и  
да  отговорят  на  посочените  изисквания  за  съдържание . От  изложеното  е  видно , че  са  
констатирани  няколко  несъответствия  в  срока  за  изпълнение  ка  отделни  дейности  от  



графика  и  описанието  на  същите  в  строителнаrа  програма . Налице  е  несъвместимост  и  
несъгласуваноет  между  етроителната  програма  и  линейния  график , което  е  основание  за  
отстраняване  на  участника . 

При  съобразяване  посоченото  по -горе  комисията  взе  решение  да  отстранн  
участмка  „Алекс  Строй " ООД  на  основанне  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяне  
на  оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявеняте  условия . 

2. Комисията  установи , че  участниците , допуснати  до  оценка  на  техническите  си  
прецложения  по  обособена  позиция  3 са  предложили  срок  за  изпълнение  на  поръчката  
както  следва : 

- „Галчев  Инженеринг " ЕООД  е  предложил  срок  за  изпълкенис  60 календарни  
дни ; 

- „Ай  Би  Си  Консулт " ЕООД  е  предложил  срок  за  изпълнение  60 календарни  дни ; 

З .Комисмята  мродължи  с  оцемка  на  техническите  предложення  па  участнниите  
съгласно  одобрената  метлдика  за  оценка . 

Съгласно  метоциката  критерият  sa оценка  на  офертите  е „икономически  най - 
изгодната  оферта ". Предложенията  на  участниците  ще  се  оценяват  по  следните  
показатели : 

- Срок  за  излълненис  на  поръчката  (S), в  календарни  дни  — 30 точки ; 

- Оценка  на  риска-(R) - 20 точки ; 
- Ценово  предложение  Предлагана  цена  — (С ) — 50 точки . 

Показател  S. S e срок  за  изпълнение  на  поръчката , в  календарни  дни , който  се  определя  
по  формулата : (S,„ ; ,,/S„) x 30, кьдето : 

Sm; ,, e най -краткият  срок  за  изпълнение  на  поръчката , предложен  в  офертите , а  

S е  срок  за  изпълнение  на  поръчката , в  календарни  дни , предложен  от  n-тия  участник . 

Максимален  брой  точки  по  този  показател  - 30 точки . 

Показател  Оценка  на  риска  R. 

Разглеждат  се  предложенията  на  участниците  за  уnравление  на  следните  
дефинирани  от  въз zожителя  рискове ,  които  лrогат  да  възникнат  при  изпълнението  на  
договора : 

1. Врелаеви  рискове : 

- Закъснение  началото  на  започване  на  работите ; 

- Иsоставане  от  графика  при  текущото  изnълнение  на  дейностите ; 

- Риск  от  закъснение  за  окончателно  приключване  и  предаване  на  обекта ; 



2. Лиnса/недостатъчн n съдействие  и/или  информация  от  етрана  на  другиучастници  в  
строителния  процес ; 

З . Липса(иедостатъчна  координация  и  сътрудничество  между  заинтересованите  
сьпрани  e рамките  на  проекта , а  иnгенно : Лредостивящият  безвъзмездната  финансова  
nпмощ  Уnравлявищ  орган  на  ПРСР , Бенефициентът  по  Програмата  и  Възложител  на  
догоsорите  зауслуги  и  строителствп , Изnълнителите  на  отделните  договори ; 

4. Лромени  в  законодателството  на  България  или  на  ЕС; прvмени  в  изискванията  на  
ПРСР  във  връзка  с  наблюдението  и  отчитахето  на  дейностите  по  договора  еключен  с  
бенефициента . 

5. Неизnълнение  ни  договорни  sадължения , в  това  число  забава  на  плащанията  по  
договора  от  Страна  на  Възложителя ; 

б . Трудности  npu изпълнението  на  проекта , продиктувани  от  непгитнпти  и(или  
иеточности  в  проектната  документаци sс . 

7. Труд tгости  при  изиълнението  на  проекта , продиктувани  от  npomecmu, жалби  и/ити  
други  форми  на  негативна  реакция  от  страна  на  местното  население . 

В  офертите  на  участниците  трябва  да  са  предложени  следните  аспекти  и  сфери  на  
влияние  на  описаните  рискове ; 1 )Мерки  за  въздействие  върку  изпълнението  на  договора  
при  възникването  на  риска ;-2)Мерки  за  недопускане / лредотвратяване  на  
риска ;3)Мерки  за  преодоляване  на  rюследиците  при  настъпване  на  риска . 

В  случай , че  участникът  в  техническото  си  предложение  не  е  разгледа ,ч  всички  
посочени  от  възложите nя  рискове , както  и  ако  не  е  разгледал  някой  от  посочените  
аспекти  - мерки  за  въздействие , мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска , мерки  
за  преодоляване  последиците  от  риска  за  всеки  един  от  рисковете  ще  бъде  отстранен  от  
участие  в  лроцедурата . 

Офертите  на  участниците , чието  техническо  предложение  отговаря  на  изискванихта  
на  Възложителя  се  оценяват  по  следната  таблица : 

В  техничеекото  предложение  е  обърнато  заЛълбоцено 	20 точки . 

вн rынание  ка  всеки  eдwi от  рискпвете , и  е  в  сияа  всяко  едко  
от  следните  обстоятелства : 

- Участникът  е  отчел  всички  възможни  аспекти  на  
ироявление  и  обпасти  и  сфери  на  влияние  на  vписаните  
рискоее  

- Участникът 	е  оценип  и  nредвидил  степента  на  
въздействие то  ца  рисковете  върху  изnълнението  на  всяка  от 	 ~ 



дейностите  по  договора ; 	~ 

- Участникьт  е  предложил  мерки  за  предотвратяване  и  
уnравление  на  дефинираните  аспекти  от  риска . Планирани  са  
похвати  и  дейности , nосредством  които  реално  e възможно  
да  се  повлияе  на  възникването , респ . негативното  влияние  на  
риска , така  че  същият  да  бъде  nредотвратен , pecn. ди  не  
окаже  негативно  елияние  еърху  изnълнението  на  дейнос.тите , 
предмет  на  договорсг  

В  техническата  оферта  е  объриато  внимание  на  всеки  един  1 Омочки . 
от  рисковете , но  е  в  сила  поне  едно  от  следните  

' твърдения : 

- Участникът  не  е  отчел  всички  възможни  аспекти  на  
nроявление  и  области  и  сфери  на  елияние  на  описаните  
рискове . 

- 	Уцастникът 	не 	е 	оценил 	и 	предеидип 	с»гепента 	на  
въздействието  на  рисковете  еьрху  изnълнението  на  всяка  от  
дейностите  по  договора  

- Участникът  е  предвиди n мерки  за  въздействие , мерки  за  
недопускане /предотвратяване 	rra 	риска 	и 	мерки 	за  
преодvляване  nоследиците  от  риска , но  nредложените  мерки  
за  едии  или  няколко  от  рисковете  не  еа  от  естество , 

nозволяващо  предотвратяването  и/ияи  преодоляването  на  
рисковете  ипи  последиците  им . 

В  техкическата  оферта  са  в  сипа  две  или  повече  от  5 точки . 

следните  обстонте✓zства : 

- Участникът  не  е  отчел  всички  възможни  аспекти  на  
проявление  и  oFiлacmu и  сфери  на  влияние  rra описаните  
рискове . 

- 	Участиикът 	не 	е 	оценwг 	и 	nредвидwт 	сrпепента 	на  
въздействиеіпо  на  рисковете  върху  изпълнението  па  всяка  от  
дейностите  no договора  

- Уцастникът  е  nредвидгиl мерки  за  вьздействие , мерки  sa 
недопускане /предотвратяване 	на 	риска 	и 	мерки 	за  
преодоляване  nоследиците  от  риска , но  предложените  мерки  
за  един  и;ти  няколко  от  рисковете  не  са  от  естество , 
пnзволяващо  предотвра rпяването  и/гити  преодоляването  на  
рисковете  ипи  последиците  им . 



Максимален  брой  точки  по  този  показател  - 20 точки . 

3.1. Комисията  присrьпи  към  изчисляваке  на  оценката  по  показател  S срок  за  
изпълнение  както  следва : 

„Галчев  Инженерииг " ЕООД  -(S,„;,,/Sn) X 30 =(60/60) х  30 = 30 точки  

„Ай  Би  Сн  Консулт " ЕООД  - (Ѕm іnіЅn) X 30 =(60/b0) х  30 = 30 точки  

3.2. Комисията  пристъпи  към  изчисляване  на  оценката  по  показател  R оценка  на  риска  
както  следва : 

3.2.1. Участяик  „Галчев  Йиженерииг " ЕООД  — участникът  в  табличен  вид  посочва  
методика  sa оценка  на  потенциалните  рискове  за  изпълнвние  на  обекта ; допустимост  на  
риска ; срочкост  на  мерките  в  зависимьст  от  степента  на  риска . Направена  е  оценка  на  
потенциалните  рискове  — предвидени  от  възложителя  и  други , допълнителни  рискове  — 
чрез  посочване  на  рисковете , въздействие , вероятност , стойност , ссепен . 
Участникът  е  разгледал  всички  идентифицираин  от  възложителя  рискове . За  всеки  

един  от  рисковете  са  посочени  мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска ; мерки  
за  въздействие  на  риска  върку  изпълнението  на  договора ; мерки  за  преодоляване  
последиците  от  насrьпването  на  риска . За  всеки  от  посочените  рискове  участникът  
разглежда  възможните  проявления  и  аспекти  на  влияние . 

Като  мерки  за  предотвратяване  на  риска  от  закъснение  началото  на  работите  
участникът  посочва  мобилизация  на  ресурсите  непосредствено  след  получаване  на  
решението  за  избор  на  изпълнител , добра  предварителна  оргакизация , сключване  на  
договори  с  доставчици  и  предвиждане  на  клаузи  при  закъснекие  на  доставките . Като  
мерки  за  преодоляване  последиците  от  риска  са  посочени  - включване  на  
долълнителни  работници  в  случай  на  закъснение  за  компенсирането  му , полагане  на  
извънреден  труд . 

Мерките  за  предотвратяване  на  изоставане  от  графика  са  — предвиждане  при  
изготвяня  на  графика  на  дейностите , които  могат  да  се  извършват  паралелно , което  ще  
води  до  буфери  от  време , които  ще  бъдат  излолзвани  в  случаи  на  закъснение , следене  
на  прогреса  на  изпълнените  СМР , използването  на  тдна  техника  и  наличие  на  резервна  
такава . Мерките  sa преодоляване  на  последиците  са  - оптимизиране  на  работното  

—. 	време , допълнително  ресурсно  обезпечаване  на  обекта  текника  и  персонал . 
Посочените  от  участника  мерки  за  предотвратяване  риска  от  забавяне  при  

окончателното  приключване  и  предаване  на  обекта  са  — изготвяне  на  отделен  времеви  
график  и  предварително  съгласуване  с  компетентните  oprauu даващи  разрешение  за  
експлоатация  на  обекта , стабилни  финансн , гарантиращи  навременни  ллащания , а  
мерките  за  преодоляване  на  последиците - подсигуряване  на  допълнителни  работници  
и  механизация . 

За  предотвратяване  на  риск  Ns2 участникът  предвижда  поддържане  на  постоянен  
контакт  с  участниците  в  строителния  процес , информиране  на  всички  заинтересовани  
страни  от  положителните  резултати  от  навременно  изпълнение  на  обекта , отчитане  на  
прогреса  на  изпълнение  на  СМР . Предложените  мерки  за  преодоляване  на  
последствията  от  риска  в  случай , че  настъпят  са  — отимизиране  на  работното  време , 
провеждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 



Мерките  за  предотвратяване  настьпването  на  риск  №3 са  организиране  на  
регулярни  срещи , определяне  на  отrоворнн  лица , които  да  осьществяват  
комуникацията , гъвкавост  при  вземане  на  решения . Мерките  за  преодоляване  
последиците  от  риска  са  — уведомяване  на  възложителя  за  възникналия  проблем , 
провеждане  на  работна  среща  за  rьрсене  на  решение  на  проблема , провеждане  на  
разговори  с  ръководителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Като  мерки  за  предотвратяване  насrьпването  на  риск  Ng4 участникът  предвижда  
включване  на  юрист , който  ще  следи  относно  промени  в  закокодателната  уредба , а  за  
преодоляване  последиците  от  риска  - процедура  за  управление  на  промените  и  
промяна  в  съответствие  с  насrьпилите  промени . 

Като  превантивни  мерки  за  риск  N25 са  предвидени  навремеино  планиране  на  
финансовият  ресурс , провеждане  на  регулярни  срещи , а  като  коригиращи  — осигуряване  
на  работен  капитал , провеждане  на  работни  срещи  и  активна  комуникация . 

Предложените  мерки  за  предотвратяването  настьпването  на  риск  Ns 6 са  работа  на  
екип  от  проектанти  и  стронтели  и  изготвяне  на  вариакти  в  случай  на  неточност  в  
проекта , организиране  на  среща  между  всички  заинтересовани  страни  за  запознаване  с  
промяната  и  обсъждане  на  план  за  действие , а  за  преодоляване  последиците  от  
настъпването  на  риска  - преработка  на  всички  задачи , свързаны  с  неточностите  и  
промени  в  проектната  документация . 

Мерките  за  недопускане  насrьпването  на  риск  No7 са  информиране  на  всички  
заинтересовани  лица  за  попожителните  последици  от  навременното  изпълнение  на  
проекта , спазване  условията  на  действащото  законадателство , вземане  на  мерки  за  
намаляване  на  шума  и  замърсяванията  в  близост  до  обекта . Мерките  за  преодоляване  на  
последиците  от  настъпването  му  са  — изготвяне  на  лроrрама  за  изпълнението  на  
проекта  в  съответствие  с  исканията  на  населението , изпълнение  на  тази  част  от  проекта , 

за  коята  ннма  затруднения  и  протести . 
Участникът  разглежда  и  други  рискове  при  изпълнението  на  предмета  на  

договора  — риск  от  постигане  на  резултати , които  не  съответстват  на  поставените  
задачи  на  проекта ; риск  от  кражба  или  умишлено  увреждане  на  оборудването ; риск  от  
дефектни  компонекти  на  системата ; риск  от  настьпване  на  природни  бедствия . За  
всеки  един  от  посочените  рискове  участникът  посочва  мерки  за  въздействие , мерки  за  
недоnускане  насrьлването  на  риска , мерки  за  преодоляване  последиците  от  
насrьпването  на  риска . 

Описани  са  и  рискове , свързани  с  изпълнението  на  дейностите  на  работната  
площадка  с  предвидени  мерки  за  въздействие , недопускане  и  преодоляване  
последиците  от  риска . Идентифицирани  са  и  редица  здравни  рискове  при  
изпълнението  на  обекта . 

Във  връзка  с  изложеното  комвснята  оденява  с  20 точки  по  ноказател  Оценка  
на  риска  R предложеняето  ва  участивка , тьй  като  участникът  е  разгледал , 
анализирал  и  оценил  всични  идентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  един  от  
рисковете  е  предложил  адекватни  мерки  за  въздействие , мерки  за  недопускане  
насrьпването  на  риска , както  и  мерки  за  преодоляване  последиците  от  рисковете . И  
трите  вида  мерки , посочени  от  участника  са  конкретни  и  съобразени  с  характера  на  
съответния  риск . 



Участникът  е  отчел  възможните  проявления  на  рисковете  и  възможните  причини , 
които  могат  да  доведат  до  настьпването  им , като  мерките  са  сьобразени  с  тях . 
Участникът  е  разгледал  посочените  рискове  многостранно  и  е  предложял  повече  от  
една  мярка  за  всеки  от  рисковете . Това  показва  задълбоченост  при  анализа  на  рисковете  
и  всеобхватност  на  предложените  мерки , като  са  отчетени  всички  възможни  
проявления . Това  от  своя  страна  води  до  минимизиране  риска  от  некачествено  или  
забавено  изпъпнение  на  проекта , тьй  като  още  на  предварителен  етап  от  подготовката  
на  офертата  участникът  разглежда  възможните  последици . 
Участникът  е  оценил  и  предвидил  степента  на  въздействието  на  рисковете  върху  

изпълнението  на  всяка  от  дейностите  по  договора . Направената  оценка  на  рисковете  е  
относима  към  всяка  от  дейностите , ресл . предпожените  мерки  са  ацекватни . 
Предложените  от  участника  мерки  са  адекватни  и  от  естество  на  повлияят  върху  

възникването  на  рисковете . Посонените  мерки  от  мобилизация  на  ресурсите  
непосредствено  след  получаване  на  решението  за  избор  на  изпълнител , добра  
предварителна  организация , сключване  на  договори  с  доставчици  и  предвиждане  на  
клаузи  при  закъснение  на  доставките  минимизират  риска  от  закъснение  началото  на  
работите , тъй  като  изпълнителят  ще  има  осиryри  възможност  за  работа  непосредетвено  
след  сключване  на  договора . Предвидените  буфери  от  време  и  използване  на  годна  
техника  (за  предотвратяване  изоставане  от  графика ), предварително  съгласуване , 

изготвяне  на  отделен  график  (за  предотвратяване  риска  от  забава  за  окончателно  
приключване  на  обекта ) са  адекатни  и  относими , чъй  като  давата  възможност  да  бъде  
компенсираво  закъснението  и  съответно  гарантират  недопускане  на  забавяне  и  
окончателно  предаване  на  обекта .. 
В  елучай  че  някои  от  времевите  рискове  настьпи  участникът  предлага  включване  на  

допълнителна  меканизация  и  работници  и  полагане  на  извънреден  труд , които  са  
единствените  мерки , можещи  да  компенсират  забава  при  изпълнението  на  
строителството . 

Предвидената  мярка  за  провеждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  
не  дава  информация  илн  не  указва  съдействие  (предвидени  за  риск  Ns2 и  риск  Ns3) 
гарантира  преодоляването  на  лоследиците  от  настьпването  иа  риска , тьй  като  ще  бъдат  
задейгствани  контропни  механизми , което  ще  доведе  до  получаване  на  кужната  
информация . 
Мерките  недолускащи  насrьпването  на  риск  Ns5 са  от  естество  да  ограничат  

възникването  му, ресл . да  намалят  последиците  от  настьпване rо  на  риска , тьй  като  на  
срещите  ще  бъдат  обсъждани  проблеми  още  на  ранен  етап  преди  да  е  констатирано  
неизпълнение  на  договорни  задължения , а  финансовият  ресур  ще  гарантира  изпълнение  
в  случай  на  забава  в  плащането . 

Изборът  на  информираност  на  населението  (риск  N27) гарантира  популяризиране  на  
проекта . и  ограничава  риска  от  протести , rьй  като  жителите  ще  бъдат  запознати  с  
ползата  от  строителетвото , а  сьобразяване  с  исканнята  на  населението  и  изпълнение  на  
часzта  от  проекта , за  която  няма  жалби  ще  намали  последиците  от  настъпването  на  
риска . 
По  подобен  начин  са  и  остпналите  предложени  от  учасzника  мерки . 



Предложените  от  участника  мерки  за  всеки  един  от  рисковете  могат  реално  да  
въздействат , да  намалят  възможнос rга  от  настьпване  на  риска , както  и  последиците  от  
насrьпването  му, rьй  като  са  избрани  правилно  и  предлагат  адекватни  действия  и  
решении , водещи  до  качественото  и  срочно  изпълнение  на  проекта . 

3.2.2. Участиик  „Ай  Би  Си  Консулт " ЕООД  — участникът  прави  описание  на  процеса  
на  улравление  на  риска , на  количествената  оценка  на  риска , както  и  тежест  (последици ) 
от  вредата . 

За  всекн  един  от  идентифицираните  от  възложителя  рискове  е  представил  карта  за  
оценка  на  риска , както  и  е  предвидил  мерки  за  недолускане /предотвратяване  на  риска ; 
мерки  за  въздействие  на  риска  върху  изпълнението  на  договора ; мерки  за  преодоляване  
последиците  от  насrьпването  на  риска . 

Като  мерки  за  предотвратяване  на  риска  от  закъснение  началото  на  работите  
участникът  посочва  съставяне  на  чек  лист  с  необкодимите  документи , изготвяне  на  
план  със  срокове  за  проекта , в  рамките  на  които  проекта  трябва  да  бъде  одобрен  от  
възложителя  и  компетентните  органи , гарантира , че  представеинте  документи  в  
офертата  са  валидни , изготвяне  на  слисък  на  материалите , които  ще  се  вложат  в  обекта . 
Като  мерки  за  преодоляване  последиците  от  риска  са  посочени  - следене  и  спазване  
изискванията  на  действащото  законодателство , изготвяне  на  пдан  за  редуциране  на  
забавянето , изготвнне  на  доклад  за  промените , които  ще  насrьпят  спрямо  подадеднаrа  
оферта  и  линейния  график , предоставяне  на  обосонки  при  искане  на  разяснения , 
прехвърляне  на  права  към  други  участници  в  проекта  или  включване  на  допълнителни  
екипи  към  разработващите  проекта . 

Мерките  за  предотвратяване  на  изоставане  от  графика  са  — съставяне  на  чек  лист  с  
необходимите  документи , доставка  и  влагане  на  качестsени  материали , количествен  и  
качествен  контрол  при  доставките , недопускане  на  лица  на  строителния  обект , които  не  
са  участници , превантивно  запознаване  на  личния  състав  с 	проектите  и  
технологичните  изисквания . Мерките  за  преодоляване  на  последиците  са  — изrотвяне  на  
актовете  и  протоколите  по  Наредба  Ns3 паралелно  с  извъртването  на  действията , 
съхраняване  на  материалите  съгласно  изискванията  на  възложителя , неприемане  на  
материли , които  не  отговарят  на  спецификацията  на  доставката , разработване  на  план  
за  провеждане  на  спасиrелни  и  неотложни  работи  при  бедствия , следене  за  спазване  на  
правилниците  за  безопасност  при  работа , . 

Посочените  от  участника  мерки  за  предотвратяване  риска  от  забавяне  при  
окончателното  приктпочване  и  предаване  на  обекта  са  — прилагане  на  вътрешен  график  
за  доставки , следене  на  изпълнението  на  ППЗ  и  вътрешните  правила , постояина  
комуникация  с  възложителн , създаване  на  работа  на  служителите , отговаряща  на  
тяхната  квалификация , , а  мерките  за  преодоляване  на  последиците  — преминаване  на  
двусмемен  режим  на  работа , съобразяване  с  технологичната  последователност  на  СМР , 
включване  на  квалифицирани  специадисти  в  ръководния  екип , подготвяне  на  план -  
график  с  включване  реогранизация  на  етапите  на  изпълнение . 

За  предотвратяване  на  риск  Ns2 участникът  предвижда  описване  на  
кореспонденцията , изпращане  на  уведомителни  писма  до  възложителя  в  случай  на  
забава  на  отговор , спазване  на  мерките  за  информация  и  публичност , изпращане  на  



rрафик  с  ключовите  събития  по  проекта , следене  спазването  на  плана  за  координация  . 
Предложените  меркн  за  преодоляване  на  последствията  от  риска  в  случай , че  настълят  
са  — делегиране  на  лравата  си  на  други  звена  от  своя  екип , сьсrавяне  на  план  за  
компенсиране  на  закъснението , предоставяне  на  скема  за  въвеждане  и  архивиране  на  
информацията . 

Мерките  за  предотвратяване  настъпването  на  риск  Nsз  са  изпращане  на  писма  с  
изходящ  и  входящ  номер , спазване  инструкциите  на  възложителя , подговяне  на  
документите , изисквани  от  възложителя  съгпасно  инструкциите  му . Мерките  за  
преодоnяване  последиците  от  риска  са  — вземане  на  мерки  съгпасно  план  за  качеството . 

Като  мерки  за  предотвратяване  настъпването  на  риск  Ns4 участникът  предвижда  
проследяване  на  промените , сключване  на  доrовори  с  доставчици  в  началото  на  
проекта , което  да  гарантира  че  цените  за  възложителя  по  време  на  изпълнението  на  
проекта  няма  да  се  променят , а  за  преодоляване  последиците  от  риска  - изготвяне  на  
план  за  нанасяне  на  промените , компенсиране  на  закъсненнето . 

Като  превактивни  мерки  за  риск  Ns5 са  предвиденн  следене  на  спазване  
нормативната  уредба , представяне  на  схема  за  плащания  по  проекта , издаване  на  
инструкции  към  ръководния  етип  с  определяне  на  задълженията  им , а  като  коригиращи  
— следене  за  изпълнението  на  проекта , съставяне  на  план  за  работа  и  орrанизационна  
схема  на  екипа , координиране  етапите  на  плащане , информираност  на  възложителя  в  
случай  на  неизпълнение  на  задължения .. 

Предложеките  мерки  за  лредотвратяването  настьпването  на  риск  №  6 са  изготвяне  
на  месечни  доклади , уведомяване  на  възложителя  при  установяване  на  липса  на  
проектна  част , а  за  лреодоляване  последиците  от  настъпването  на  риска  — изготвяне  на  
ппан  график  за  излълнение  на  долълнителни  СМР , изготвяне  на  план -график  за  
отразяване  мерките  за  компеснираке  закъснението , изrотвяне  на  заменителна  таблица . 

Мерките  за  недопускане  кастьпването  на  риск  №7 са  изискване  на  данни  за  ПУП , 
спазване  на  строителната  програма  и  планаза  качеството . Меркитеза  преодоляване  на  
последиците  от  насrьпването  му  са  — преработване  на  строителната  програма  при  
наличие  на  жалби  срещу  ПУП , изготвяке  на  техническа  обосновка  на  преддожената  
технология , работа  през  светпата  част  от  деня , предприемане  на  мерки  по  опазване  на  
околната  среда  от  замърсяване . 

Във  връзка  с  изложеното  комисията  оценява  с  10 точки  по  показател  Оценка  на  
риска  R предложението  на  участника , тьй  като  участникът  въпреки  че  е  предложил  
мерки  за  въздействие , мерки  зя  недопускане  настъпването  на  рисковете , както  и  мерки  
за  преодоляване  на  последиците  при  насrьпване  на  рисковете , посочеките  мерки  не  са  
от  естество  позволяващо  предотвратяването  или  преодоляването  на  рисковете  ипи  
последиците  им . 

Предвидените  от  участника  мерки  за  лредотвратяване  на  риска  от  закъснение  и  от  
изоставане  от  графика  не  са  адекватни , тьй  като  участникът  декларира  като  мерки  
изготвянето  на  списък  на  материалите  и  валидност  на  документите  в  офертата  ( за  
закъснението  на  началото  на  работите ) и  доставка  на  качествени  материали , както  и  
недопускане  на  трети  лица  на  обекта  (sa изоставане  от  графика ), а  посочените  са  негово  
задължекие  при  изпълнението  на  договора  и  не  могат  да  предотвратят  евенryално  
закъснение  на  началотото  на  работите  или  изоставане  от  графика . 



Предвидените  мерки  за  преодоляване  последиците  от  настьпването  на  времевите  
рискове  също  не  могат  да  компенсират  забавата , rьй  като  участникът  не  предвижда  
дейности , които  реално  да  лозволят  наваксване  на  забавянето , а  декларира , че  ще  
изготви  доклад  за  промените  и  план  за  редуциране  на  забавянето . 

Не  са  адекватни  и  меркнте  за  преодоляване  последкците  от  насrьпванането  на  риск  
N23. Участникът  декларира , че  ще  вземе  мерки  съгласно  плана  за  управление  на  
качеството , но  не  лосочва  конкретните  мерки . Изпращането  на  писма  с  входящ  и  
изходящ  номер  и  спазване  изискваннята  на  възложителя  (превантивни  мерки  за  риск  
N2) също  не  са  адекватни , тъй  като  тази  мярка  позволява  да  бъде  проследена  
кореспонденцията , но  не  rарантира  получаването  на  информация . 

Представените  коригиращи  мерки  за  преодоляване  последиците  от  настьпването  на  
риск  Ns5 също  не  са  от  естество , което  да  ограничи  неблагоприятните  последици . 
Предложените  за  коригиращи  мерки  по  същество  могат  да  бъдат  отнесени  към  
превантивните  и  не  ссава  ясно  какви  действия  ще  предприеме  участникът  в  случай  на  
неизпълнение  на  договорни  задължения . По  подобен  качин  са  и  мерките , предвидени  
за  преодоляване  на  последиците  от  риск  N96. Всички  предложени  от  участника  мерки  
са  свързани  с  действия , които  да  компенсират  закъснението , но  не  е  отчетено  че  
неточностите  в  проекта  могат  да  бъдат  различни  or добавяне  на  нови  дейности  или  
генериране  на  закъснение . Това  на  практика  означава , че  посочените  мерки  не  са  от  
естество  да  влияят  на  риска  от  неточности  в  случай , че  неточностите  са  различни  от  
добавяне  на  допълнителни  дейности . 

Предложените  мерки  както  за  преодоляване  на  последиците , така  и  за  недопускане  
настьпването  на  риск  N97 не  са  адекватни , тьй  като  за  превантивна  мярка  участникът  
посочва  слазване  на  строителната  nрограма , което  е  негово  задължение . Като  
коригираща  мярка  участникът  предлага  изготвяне  на  техническа  обосновка , но  не  и  
извършване  на  действия  за  преодоляване  на  протестите . Обосновката  не  избраната  
технология  не  може  да  се  приеме  като  годна  форма  за  решаване  на  проблемите  с  
местното  население . 
При  оfiобщаване  на  горното  се  вижда , че  участкикът  като  мерки  за  преодоляване  

последиците  от  риска  и  за  недопускнане  настъпването  на  риска  предлага  изпълнение  на  
своите  задължения , което  той  е  ддъжен  да  извърши  ло  силата  на  сключения  договор . 
Изпълнението  на  тези  задължения  не  може  да  бъде  отчетено  като  адекватни  мерки  и  
така  на  практика  участникът  не  може  да  гарантира  качественото  и  безпроблемно  
изпълнение  на  поръчката . 

IV. Комисията  провери  съответствието  на  съдържанието  на  техннческите  предпожения  
на  участниците  по  обособена  позиция  4 с  изискванията  на  възложителя  и  
документацията . При  проверката  беше  установено  следкото : 

1. Техкическите  иредложекня  на  участницнте  имаr следното  съдържание : 

1.1. Участннк  Обедннение  „Про  енерджи  Груп" - участникът  посочва , че  ще  
започне  незабававна  подготовка  за  изпълнение  на  поръчката  при  постановяване  на  
решението  за  избор  на  изпълнител . Като  подготвителни  действия  посочва  сьбиране  на  
необходимите  документи , запознаване  с  проектнатата  документация , сключване  на  
договори  с  доставчици . 

Посочени  са  sацължеинята  и  отговорностите  на  ръководния  състав  на  обекта , 
предложен  от  участника . 

Описани  са  организационните  и  подготвителните  работи  на  строителната  площадка  
— складиране  на  материали  и  техника , места  за  поставяне  на  контейнерн  за  отпадъци , 



организация  на  санитарно -битоките  помещекия , извършване  на  временно  захранване  с  
ток  и  вода . 

Посочени  са  работниците , който  ще  извършват  дейности  на  обекта , както  и  времето  
за  извършването  на  отделните  дейности . 

Участникът  описва  технологията  на  извършване  на  отделните  видоае  дейности  - 
технология  на  изпълнение  на  електроинсталационни  работи , технология  на  изпълнение  
на  ВиК  инсталации , технология  на  подмяна  дограма , текноло rия  на  изпълнение  на  
топлоизолация  покрив  и  хидроизолация , технология  на  излълнение  на  мазилки  и  
шпакловки , технология  на  изпълнение  на  замазки  и  настилки , технология  на  
изпълнение  на  бояджийски  работи . Посочени  са  инструментите  и  техннката , които  ще  
се  използват  при  извършването  на  отделните  видове  работи . 

Описана  е  комуникацията  с  останалите  участници  в  строителния  процес . 
Представен  е  план  за  комуникация  включващ  описание  на  вида  на  информацията , 
лицето , което  я  подготвя , лицето , на  което  трябва  да  се  представи , цел  на  
комуникацията , честота , метод  за  предаване . 

Участникът  описва  план  sa управление  на  качеството . Посочени  са  условията , на  
които  трябва  да  отговарят  строителните  продукти  съгласно  действащото  
заклнодаrелство  за  да  бъдат  приети  като  качествени . Като  мерки  за  обезпечаване  на  

, 

	

	качественото  са. лосочени  опита  на  работниците , разработената  и  внедрена  систеrга  за  
контрол  на  качеството , провежданите  инструкrажи . 

Представен  е  план  за  организация  опазването  на  околната  среда . Описани  са  
подходи , които  ще  се  спазват , както  и  начина  на  събиране  на  строителните  отпадъци . 
Строителните  отпадъци  са  разгледани  по  видове  и  за  всеки  е  посочен  начина  
изхвърлянето  им . 

Разгледани  са  основни  положения  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  
условия  на  труд  и  са  предвидени  мерки  за  спазването  на  ЗБУТ . 

Участникът  е  представил  линеен  график  в  ехсе l формат . В  графикът  са  посочени  
дейностите , които  са  предвидени  за  изпълнение . В  графика  е  посочено  още  броя  на  
работните  дни  за  всяка  дейност , броят  на  дните , количеството , броя  работници , 
началото  и  края  на  извършване  на  дейностите , както  и  отразено  кои  работници  кои  
дейности  ще  извършват . В  графикът  не  е  отчетено  времето  за  извършване  на  
подготвителните  работи  и  необходимата  за  изпълнението  техника . 

При  нреглед  на  строителната  програма  и  лине 3iиня  график  на  участника  
комиснята  установи , че  те  не  отговарят  на  минималното  нзнскуемо  съдържание  
съгласно  условнята  на  докумантацията , а  именио : Несъответствия  с  изискванията  
на  възложителя  има  в  представения  линеен  rрафик . Съгласно  изисканията  линейният  
nлан  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователност , продължителнос r и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
ресурси . В  графнка  си  участникът  не  е  отчетел  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности . За  отделните  дейности  са  посочени  човешките  ресурси , но  
не  и  техническите  ресурси . 

Посочеиите  липси  са  основание  за  отстраняваке  на  участника , rьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай  че  предложението  на  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  технически  ресурси  е  задължителен  елемент  от  линейнии  график  
съrласно  изискванията  на  документацията  и  лилсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 



Прн  съобразяване  посочекото  по-горе  комисията  взе  решеыке  да  отстрави  
участика  Обединенне  „Про  еверджи  груп" на  основавие  чл .б9, ал .I, т.3 от  ЗОП  — 
представяне  на  оферта , която  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия . 

1.2. Участкик  „Галчев  Инженеринг " ЕООД  - участникът  разглежда  три  етапа  sa 
изпълнението  на  поръчката  — 1 етап  — мобилизация ; 2 етап  — изпълнение  на  СМР ; З  етап  
— предаване  на  обекта  и  демобилизация . По  време  на  първия  етап  е  олисана  готовността  
ка  участника  да  осигури  изпълнението  на  обекта  и  организацията , която  ще  се  създаде  
на  обекта  чрез  — подробно  описание  на  временното  строителство  и  временната  
организация  ыа  движение , начина  на  досrа.вка  на  материали  и  оборудване . Описани  са  
дейностите  и  организацията  no време  и  на  останалите  два  етапа . 

Описана  е  текнологията  на  извършване  на  СМР  и  последователността  на  изпълнение  
— разчистване  на  обектовата  площадка , демонтажни  и  подготителни  дейности , 
изпълнение  на  фасадна  топпоизолация  и  финишна  мазилка , мазачески  работи  — замазки  
и  шпакловки , боядисване  с  латекс  по  стени  и  тавани , облицовки  — по  сгени  и  подове - , 
настилки  от  бетонови  плочки , монтаж  на  до rрама , nокривни  работи , тенекеджийски  
работи , дейности  по  част  електро , рулонна  PVC настилка  в  помещения , полагаке  на  
паркет , доставка  и  монтаж  на  санитарни  прибори . Участникът  описва  организацията , 
която  ще  създаде  за  изпълнението  на  обекта . Посочени  са  дейностите  и  поддейностите , 
които  ще  се  извършват , последователността  им , като  за  всsдгса  дейност  са  посочени  
времето  на  извършване , необходимия  брой  работници , специалностите  на  работниците , 
както  и  предвидената  техника . 
Описани  са  мерки  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . В  

табличен  вид  са  представени  оценка  на  основните  рисковеза  ЗБУТ , както  и  мерки  за  
ограничаването  им . Описани  за  мерки  за  ЗБУТ  при  работа  с  различите  машини  и  при  
различните  строителни  дейностя . 

Представен  е  план  за  организация  на  мерките  по  опазване  на  околната  среда . 
Описани  са  принцили  на  участника  за  опазване  на  околната  среда , методика  за  оценка  
на  значимите  аслекти  на  околната  среда , начините  на  възможните  въздействия  върху  
околната  среда  и  мерките  за  ограничаване  тези  въздействия  и  опазване  на  околнаrа  
среда . 

Представен  е  план  за  управление  на  качеството . Описака  е  методика  за  осигуряване  
на  качеството  при  излълнението  на  СМР . Описани  са  видовете  контрол  за  спазване  на  
качеството , които  ще  прилага  участника  — входящ  контро  за  съотвествие  на  материали , 
контрол  на  съхраняване  на  материалите , контрол  върху  изпълнеиието , лабораторни  
изследвания . 

Описани  са  задълженията  на  ръководния  състав , предложен  от  участника . 
Предвидени  са  изготвяне  на  месечни  доклади , като  е  описано  съдържанието  им . 

Представена  е  диграма  на  работната  ръка  и  диаrрама  на  механизацията . 
Приложен  е  линеен  график , в  който  са  nосочеии  видовете  дейкости , които  ще  се  

изпълняват , ед . Мярка , количеството , норма  време  труд , човекодни , броя  на  
работниците , предвидената  техника , продължителнос rrа  и  началото  и  края  на  всяка  от  
дейностите . На  графика  е  отразено  времето  за  извършване  на  подготвителиите  
дейности  и  мобилизацията . 

IIри  преглед  иа  строителната  програма  и  линейния  график  на  участника  
комисията  установи  следното : Представеното  техническо  предложение - строителна  
програма  и  линеен  план  — график  съответства  на  изискванията  на  възложителя . 
Строителната  лрограма  съдържа  всички  изискуеми  елементи  съгласно  указанията  на  



възложителя , като  елементите  са  описани  подробко  и  са  отчетени  спецификите  на  
обществената  поръчка  и  обособената  позиция .Представеният  график  съдържа  подробно  
и  реалистично  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  строително  - монтажните  работи  no КС , в  неrо  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности  и  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . Изготвените  от  участника  линеен  план  - 
график  и  предложеиаrа  строителна  програма  са  сьвместими  и  съгласувани  помежду  си . 

Отчитайкн  това  и  в  rьотвеrгвие  с  горното  комисията  взе  решение  да  доnусне  
„Галчев  инженеринг " ЕООД  до  оценка  на  техинческото  му  предложеняе . 

1.3. Уgастннк  „Седrгрой" ЕООД  - участникът  описва  дейностите , които  ще  
изпълни  преди  залочваке  на  строителството  на  обекта , както  и  документите , които  ще  
бъдат  създадени  и  въведени  ка  обекта . Описана  е  начина  на  организиране  на  
временното  строителство  и  лодготовителните  действия . 

Представена  е  технологичната  последователноет  на  етроителните  процеси  
технологията  на  изпълнение  на  отделните  видове  СМР  - изработване  на  монтаж  на  
дървени  конетрукции , тенекеджийски  работи , мазилки , шпакловки  и  бояджийски  
работи , направа  на  топлоизолацин , циментови  замазки , настнлки , облицовки , дограми  и  
врати . 

Посочени  са  основиите  задъпжения  на  ръководния  персонan на  обекта . Посочени  са  
четири  работнн  звена , като  за  всяко  от  тях  са  изброени  работниците , които  съдържа  и  
необходимата  техника . 
Посочени  са  мерки  за  осигуряване  на  контрола  ло  качеството , както  и  мерки  за  

осиrуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . Разгледани  са  отделни  
мерки  за  ЗБУТ  при  извършването  на  отделните  видове  работи . 

Изброени  са  мерки  за  олазване  на  околната  среда . 
Представен  е  лннеен  график , на  който  са  нанесени  дейностите , които  ще  се  

извършват , ед .мярка , количеството , норма  време , брой  човекодни , средносписъчен  
брой  хора , времето  за  извършване  на  дейностга . Не  е  отчетено  времето  за  извършване  
на  подготвителните  дейности  и  техниката , необходима  за  изпълнението  на  поръчкаrа . 

При  преглед  на  строителната  програма  н  линейния  графнк  ва  участника  
комнсията  установн , че  те  ие  отговарят  на  мннималното  изнскуемо  rьдържаиие  
съгласно  ус :ловнята  на  докумантацията , а  имеино : Несъответствия  с  изискванията  
на  възложителя  има  в  представения  линеен  график . Съгласно  изискванията  линейният  
план  - график  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователност , продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
ресурси . В  графика  си  участникът  не  е  отчетел  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности . За  отделните  дейности  са  посочени  човешките  ресурси , но  
не  и  техническите  ресурси . 

Посочените  липси  са  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
докумектацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  ка  участника  не  е  
попълнен  някой  от  задължителните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  технически  ресурси  е  задължителен  елемент  от  линейния  график  
съгласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 



Констатирани  са  и  следните  неточности  в  ресурсната  обезпеченост  на  представения  
линеен  календарен  график  за  изпълнение  на  поръчката : 

➢ 	За  изпълнението  на  фасадната  топлонзолация  Участникът  предвижда  
звено  от  8 работника , които  да  изпълнят  общо  количество  897,69м2 топлоизолация  с  
плочи  EPS 8см , включително  монтаж  и  демонтаж  на  фасадно  скеле . Съгпасно  
българските  строителнк  разходыи  норми  на  СЕК  и  поз . 15.358 е  приета  средна  норма  
време  за  лепене , дюбелиране  и  шпакловане  на  „Топлоизолация  на  външки  стени  с  
пенополистирол  EPS 80мм" от  1,98ч .чJм2, като  в  тази  норма  не  влиза  монтаж  на  
фасадно  скеле . От  изложеното  става  ясно , че  за  изпълнението  на  предвидената  по  
проект  топлоизпационна  система  с  декларираното  налично  строитепно  звено  от  8 
работника  ще  са  необходими  минимум  28 дни , което  почти  три  пъти  по -голям  срок  от  
указания  в  графкка . 

➢ 	За  изпълнението  на  силикатно -силиконова  мазлка  върху  армираща  мрежа  
Участникът  предвижда  sвено  от  8 работника , които  да  изпълнят  общо  копичество  
91 5.98м2 мазилка . Съгласно  българските  строителни  разходни  норми  на  СЕК  и  поз . 
10.i62 е  приета  средна  норма  време  за  изпълнение  на  „Силиконова  мазлка  2мм" от  
1 ,22ч .ч ./м2. От  изложеното  става  ясно , че  за  изпълнението  на  предвидената  по  проект  

-. 	силкат -силиконова  мазилка  с  декпарираното  налично  строително  звено  от  8 работника  
ще  са  необходими  17 дни , което  е  почти  три  пъти  по -голям  срок  от  указания  в  графика . 

Съгласно  условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  предложение  не  
може  да  бъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  
изпълнение , участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несъответствие  е  видно  от  
изложените  по-горе  примери . 

При  съобразяване  посоченото  по-горе  комьсията  взе  репiение  да  отrгранн  
участнка  „Седстро ii" ЕООД  на  основанне  чл .69, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяке  на  
оферта , която  не  отговаря  ьа  предварително  обявеиите  условия . 

1.4. Участник  „Биrла  III" ООД  — направено  е  описание  на  обекта  — предстоящи  
работи  и  съществуващо  положение . 

Описан  е  начинът  на  извършване  на  подготвителните  работи , полагане  на  
топлоизопация  и  саниране  на  сградата ; довърп ►ителни  работи . 

Посочени  са  задълженията  на  ръководния  персонал , определен  от  участиика  за  
изпълнението  на  поръчката . 

Описани  са  мерките  за  осигур sване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Описана  е  програма  за  опазване  на  околната  среда  и  мерки  за  опазване  на  околната  

среда . 
Участникът  описва  подкода  си  за  работа  на  обекта  като  разглежда  три  етапа  на  

изпълненне  — 1 етап  — подготовка ; 2 етап  — изпълнение ; 3 етап  — довършителни  работи . 
Описва  дейностите , които  ще  изпълнява  през  всеки  едик  от  еrапите . По  време  на  
първия  етап  участникът  посочва  готовността  си  за  осигуряване  изпълнението  на  
поръчката  чрез  onucauue ua временното  строителство , уведомяване  на  отговорните  
институции  и  лица . 
Посочена  е  текнологията  на  изnълнение  на  дървени  конструкции ; ВиК  инсталации ; 

електрически  инсталации ; мазилки , облицовки , бояджийски  работи . 



Разгледани  са  взаимоотношенията  между  участниците  в  строителния  процес . 
Описани  са  формите  на  контрол , осъществяван  от  участника  — контрол  на  качеството  
на  доставените  материали , контрол  на  количествата , контрол  на  качеството  на  
извършените  СМР . Посочени  са  основни  принципи  и  задължения  за  осигуряване  на  
качеството  и  контрол  по  качеството . 

Приложен  е  линеен  график , в  който  са  посочени  видовете  дейности , които  ще  се  
изпълняват , ед . Мярка , копичеството , броя  на  работниците  и  предвидената  
механизация , продължителнос rга  и  началото  и  края  на  всяка  от  дейностите . Не  е  
отразено  времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности . 

При  преглед  на  стронтелната  нрограма  и  ликеёпия  график  на  участника  
комисията  установн , че  строителната  програма  и  льнейният  график  не  отговарят  
на  миньмалното  изнскуемо  съдържание  съrласно  условията  на  документацията , а  
именно : Съглаено  условията  на  възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  са  
посочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  се  използват . В  строителната  
програма  на  участника  няма  описани  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  се  
използват . Съгласно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  
предетавили  някои  от  елементите  на  строителната  програыа  или  елементьт  е  попълнен  
формално , без  да  е  съобразена  спецификата  на  проекrа  и  обособената  позиция , те  ще  
бъдат  отетранени  от  участие . ,,Eurna III" ООД  не  е  посочило  техническите  и  човешките  
ресурси , които  ще  използва . Същото  прави  строителната  му  програма  не  отговаряща  на  
изискванията  на  възложителя . 

Несъответствия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  представения  линеен  график . 
Съгласно  нзисканията  линейният  план  — график  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалисгиино  отразяване  на  планираната  последователност , продължителност  и  
взаимосвързаност  на  всички  етроитепно  - монтажните  работи  по  КС , да  е  отчетено  
времето , необходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СМР  човешките  и  технически  ресурси . В  представения  график  не  е  отразено  
времета  за  извършване  на  подготвителните  дейности . Посочената  липса  е  основание  за  
отстраняване  на  участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , 
че  предложението  на  участника  не  е  попълнен  някой  от  задължителните  елементи  
участникът  ще  бъде  отстраиен . Наличието  на  отразяване  на  времето  за  извършване  на  
подготвителните  дейности  е  задължителен  елемент  от  линейиия  график  еъгласно  
изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 

IIри  съобразяване  посоченото  по-горе  комиснята  взе  ретеиие  да  отстрани  
участика  „Бигла  IIP ООД  на  осьоваине  чл .б9, ал .1, т.3 от  30II — представяне  на  
оферта , която  не  отговаря  на  nредварително  обявените  условия . 

1.5. 	Участнак  „Булплан  Инвест" ООД  — участникът  описва  
подготвителните  действия , който  ще  извърши  преди  започване  на  строителсгвото . 
Посочена  е  последователността  на  извършване  на  отделните  видове  дейности . За  всяка  
една  от  дейностите  е  посочен  начина  на  извършването  й, както  и  работниците , 
ангажирани  с  изпълнението , времето  за  изпълнение  и  необходимата  текника . 

Описани  са  задълженията  и  отговорностите  на  ръководния  персонал , предложен  от  
участника . 

Участникът  обоснова  готовността  си  за  започваке  на  работа  е  представяне  на  
ситуационен  план . Посочени  са  организацията  на  доставка  на  бетон , армировка , както  и  
екладирането  ка  материалите . Описано  е  временното  строителство  на  обекта . 



Описани  се  мероприятия  за  организация  и  безопасност  на  движението . 
Посочена  е  технологията  на  извършване  на  отдепните  видове  работи  — покривни  

работи ; ВиК  инсталации ; електроинсталации ; мазилки , облицовки ,бояджийски  работи ; 
облицовъчни  работи . Участникът  не  описва  теккологията  на  полагане  на  
топлоизолация , както  и  на  циклене  и  поставяне  на  паркет  и  на  санитарни  прибори . 

Посочена  е  ресурсната . обезпеченост  на  дружеството  — брой  служители  и  
работници , ръководен  персонап , разполагаема  техника  и  механизация , производствена  
база . 

Олисани  са  мерките  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд . 
Представен  е  план  за  опазване  на  околната  среда . Акцентирано  е  върху  събирането  

и  изхвърлянето  на  строителните  отпадъци . Посочени  са  конкретни  мерки  за  опазваие  
ня  околната  среда . 

Представена  е  система  за  осигуряване  на  контрол  по  качеството . Посоченк  са  
видовете  контрол , осъществвявани  на  обекта . Акцентирано  и  върху  осъществяване  на  
контрол  по  време  на  стротилеството , както  и  върху  контрола  на  доставчиците . 

Представен  е  линеен  график  сьдържащ  видовете  цейности , ед .мярка , 
количествато , трудоемкостта  в  човекодни , броя  на  работниците  и  календарните  дни  за  
изпълнение  на  дейностите . Отчетено  е  времето  за  подготвителните  дейности . 

При  лреглед  иа  стронтелната  лрограма  и  линейния  график  на  участника  
комисията  установи , че  те  ае  отговарят  на  минималното  изискуемо  съдържание  
съгласно  условията  на  двкумантадията , а  нмеяно : Съгласно  условията  на  
възложителя  в  строителната  програма  трябва  да  описака  подробно  и  задълбочено  
технология rа  на  изпълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
които  ще  се  извършват . В  строителната  програма  не  е  оrшсана  технологията  на  
изпълнение  на  всички  видове  СМР . Не  е  описана  технологията  на  полагане  на  
топлоизолация , както  и  на  циклене  и  поставяне  ua паркет  и  на  санитарни  прибори . 
CbrnacHQ условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  от  
елементите  на  строителната  програма  или  елеменrът  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразена  сnецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие .„Булплан  инвест" ООД  не  е  описало  технологията  на  изпълиение  на  всички  
видове  СМР , предмет  на  поръчката . Същото  прави  строителиата  му  програма  не  
отговаряща  нга  изискванията  на  възложителя . 

Освен  това  техническото  предложение  на  участнина  не  отговаря  на  изискванията  на  
възложителя  и  в  часrга  му  за  линейния  график . Съгласно  изисканията  линейният  ллан  — 
rрафик  трябва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
последователност , продъпжителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажните  работх  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подrотвителните  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
ресурси . В  представения  график  не  са  посочени  техническите  ресурси  за  изпълнението . 
Посочената  лилса  e основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
документацията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  
полълнен  иякой  от  задължителните  елементк  участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличието  на  технически  ресурси  е  задължителен  елемент  от  линейния  график  
съrласно  изискванията  на  документацията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  
участника . 
Констатирани  са  и  следните  в  представения  график  и  строителна  програма : 

➢ Участникът  е  предвидил  от  1 -ви  до  1 О-ти  ден  за  подготвителни  дейности . В  
описателната  част  на  Строителната  програма  са  описани  подробна  
дейностите ,които  ще  се  изпълняват  в  този  период : изграждане  на  временен  



офис , разпределение  на  екилнте  и  звената  за  иsлълненке  на  участьците  от  
обекта , временно  водоснабдяване  и  ел . захранване  и  т .н . Въпреки , че  е  
предвидено  време  за  подготвителните  дейности , от  първия  ден  на  rрафика  
сгартира  изпълнението  на  почистващи , демонтажни , монтажни  работи  и  
работи  по  полагане  на  топлоизолация  от  минерална  ваrа, демонтаж  и  
полагане  на  керемиди , преди  лодготвителните  дейности  да  са  завършили . 

➢ За  изпълнението  на  силикатно -силикокова  мазилка  върку  армираща  мрежа  
Участникът  предвижда  звено  от  3 работнина , които  да  изпълнят  общо  
количество  9 1 5,98м2 мазилка . Съгпасно  българските  строителни  разходни  
норми  на  СЕК  и  поз . 10.162 е  привта . средна  норма  време  за  изпълиение  на  
„Силиконова  мазилка  2мм" от  1,22ч .ч./м2. От  изложеното  става  ясно , че  за  
изпълнението  на  предвидената . по  проект  силикат -силиконова  мазилка  с  
декларираното  налично  строително  звено  от  3 човека  ще  са  необходими  47 
дни , което  е  два  пъти  по-голям  срок  от  указания  в  графика . Участникът  не  
доказва  обвързаността  между  наличинте  декларирани  човешки  ресурси  и  
предложения  срок  за  изпълнение , което  не  оттоваря  на  изисквания  за  участие  
в  процедурата . 

➢ В  представеният  линеен  капендарен  график  е  указано , че  дейността  
„Двукратно  боядисване  с  латекс" ще  се  изпълни  от  4 работкик  за  19 дни . 
Според  средните  за  страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  
нqви  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  латекс  двукратно  — код  13.095" са  
необкодими  0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  

46s0,48  бqядисването  на  стени  с  площ  2288,46м2 е  равна  на  
2288, 

 8 	= 137ч . д ., 

което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работника , таsи  
дейност  спедва  да  се  изпълни  за  34 дни . Участникът  не  доказва  
о~вързаност rа  между  наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  
п ,едложения  срок  за  изпълнение , което  не  отговаря  на  изисквания  за  участие  ~ •-. 
в  лроцедурата . 

➢ В  представеният  линеен  календарен  график  е  указано , че  дейностга  
„Двукратно  боядисване  с  латекс " ще  се  изпълни  от  4 работник  за  19 дни . 
Спqред  средните  за  странаrа  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  
новй  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  латекс  двукратно  — код  I3.095" са  
{~еобходими  0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  

•  
бо 	

2288,460,48  
ядисването  на  стени  с  площ  2288,46м2 е  равна  на 	8 	= 137ч . д ., 

което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работника , тази  
дейност  следва  да  се  изпълни  за  34 дни . Участникът  не  доказва  
рбвързанос rrа  между  наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  
првдложения  срок  за  изпълнение , което  не  отговаря  на  изисквания  за  участие  
в  процедурата . 

➢ ~ъ~ласно  изготвеният  график , демонтаж  на  паркет  и  изпълиение  на  
изgавнителна  циментова  замазка  в  зрителна  зала  приключват  преди  да  са  
де~tонтирани  седапките  в  залата . Ако  седалките  не  се  демонтират  ще  е  
невъзможно  да  се  премакне  ларкета  под  тях  и  освен  това  да  се  положи  
изравнителна  замазка . 

Съглари g условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  предложение  не  
може  да ~ъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  , •, 
изпълнение , }rнастникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несъответствие  е  видно  от  
изложент l јв  по -горе  примери  поради  което  участникът  следва  да  бъде  отстранен  от  
участие . 



При  сълбразяване  посоченото  по-горе  комисията  взе  решение  да  отстрани  
участнкй  ~,Булплан  Инвест " ООД  на  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — 
првдста ~анче  иа  оферта , която  не  отговаря  иа  предварително  обявените  условня . 

1.6. Участник  „Елитстрой " А,Д  — участникът  посочва  кои  нормативни  актове  и  
изисква r{ #ке  спазва  при  изпълнението . 

Оп t~свиа  ё  технологията  при  изпълнението  на  земни  работи , кофражни  работи , 
армировцкни  работи , бетонови  работи , дървени  конструкции , стоманени  конструкции , 
паркоустр g~Етво  и  благоустройство , ВиК  инсталации , електро  инсталации . 
Технол ,о,гията  за  изпълнението  на  повечето  дейности  дословно  лреповтаря  
техническитё  спецификации  на  документацията . 

Катд  qрганизицаия  на  строителството  участникът  предвижда  разработва .нето  на  
работна  т{рграма , както  и  спазване  на  здравооловните  и  безопасни  условия  на  труд . 

IIредставени  са  мерки  за  опазване  на  околната  среда . Разгледани  са  компонентите  на  
околнатв  врвда , върку  които  строителната  дейност  може  да  укаже  въздействие  като  за  
различнщ  qмпоненти  са  представени  отделни  мерки . 

Предр~веци  са  мерки  за  осигуряване  на  здравословню  и  безопасни  условия  на  труд . 
Разгледаии  ga местата . със  специфични  за  строежа  рискове . Посочени  са  эаконите  и  
подзаконявитр  нормативни  актове , които  ще  бъдат  спазвани  при  осигуряване  на  ЗБУТ . 
Описани  ерки  за  оказване  на  първа  помощ , както  и  основанията  за  nринудително  и  
аварий[r~q преустановяване  на  работа . Разгледани  са  мерките  за  осигуряване  на  ЗБУТ  
при  разли lнпите  видове  работи . 

Предрт~зgн  е  линеен  график , в  който  са  посочени  вида  дейности , ед .мярка , 
колйчеств tqтq предвидени  дейности , броя  дни  за  изпълнението  им  и  броя  на  
работн ~tпите . На  rрафика  ме  e отра .зено  времето  за  извършване  на  подготвителните  
дейности , ,існкто  и  необходимата  техника . 

При  щеглед  на  строителната  ирограма  и  линейния  график  на  участника  
комиснятн  станови , че  те  не  отrоварят  на  минималвото  изискуемо  съдържание  
съгласнЯ  условкята  ва  докумантацнята , а  нменно : Съгласно  условията  на  
възложитв ,ля  в  строителната  програма  трябва  да  има  обосновка  за  готовността  на  
участникв  да  осйгури  изпълнението  на  дейностяте , предмет  на  строителството ; 
подробн q рэ}~tсание  на  организацията  на  работа , която  ще  се  създаде  на  обекта ; да  са  
посочени  новешите  ресурси  и  техника , които  ще  бъдат  използвани , както  и  да  описани  
задължецията  и  отговорностите  на  ръководния  състав . В  строителната  програма  на  
участникв  дипсват  посочените  елементи . Освен  това  представената  от  участника  
технолот  за  изпълнението  на  ло -голямата  част  от  дейностите , предмет  на  поръчката , 
преповтарв  qбщо  и  бланкетно  техническата  спецификация  от  докумеитацията . 
Съглаенq .яqвията  на  поръчката  в  елучай , че  участниците  не  са  представили  някои  от  
елементитр  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразенв  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  or 
участие . Еr~~гтстрой " АД  не  е  направило  обосоновка  за  готовност rа  си  да  осигури  
изпълт q на  поръчката , не  е  направило  описание  на  организацията  на  работа , която  
ще  се  създаде  на  обекта , както  и  не  е  посочило  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
бъдат  изпqлзвани  при  изпълнението . Същото  nрави  строителната  му  програма  не  
отговарят {ів  на  изискванията  на  възложителя . 



Освg1{ тQва  участникът  е  преповторил  дословно , без  да  опише  начина  на  
изпълне #1#lgтя  и  да  съобрази  със  спецификата  на  проекта , техническите  спецификаци  за  
техн 	за  извършване  на  кофражните  работи , армировъчните  работи , бетонови  
работи , 	дейности , електрическите  дейности , паркоустройство  и  благоустройство . 
Съгласн q .усдовията  на  документацията  в  случай , че  някой  от  елементите  на  
строител ryята  програма  е  поrrьлнен  с  преповтаряне  общо  и  бланкетно  на  техническата  
спеиифвк ~ция , без  да  е  отразена  спецификата  на  проекта  и  особената  позиция , 
участниіс~т  ще  бъде  отстранен  от  по-нататъшно  участие . Преписването  на  
техниче qкотq задание , приложено  към  документацията  за  участие  означава , че  
учаетник 	е  съобразил  спецификите  на  обществената  поръчка . 

Несъдтвет~твия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  в  представения  пинеен  план  
граф ,иrс. Q1,{-,~асно  изискванията  линейният  план- графин  трябва  да  съдържа  подробно  и  
реалистиин q отразяване  на  планираната  последователиост , продължитепност  и  
взаим qсв~рзаност  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  
времетq г  нgсlбходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  СРv qвешките  и  техническите  ресурси . На  графика  не  е  е  отчетено  времето  за  
извърщв ~не  на  подготвителните  работи  и  не  са  посочени  техническите  ресурси . 
Посочените  липси  са  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  
докуменз~{iията  изрично  е  посочено , че  в  случай , че  предложението  на  участника  не  е  

' 	попълнен  някой  от  задължнтелиите  елементи , участникът  ще  бъде  отстранен . 
Наличиет {1 ца  отразяване  на  времето  за  извършване  на  подготвителните  дейности , 
както  и  пqсочването  на  текническите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
задължц -lвлнн  елементи  от  линейния  график  съrласно  изискванията  на  документацията  
и  липск 	е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Конртвтирани  са  и  следните  несъотвествия  в  представения  график : Участникът  
посочва , г1е  ще  изпълни  дейността  „Доставка  и  монтаж  на  таплоизолация  от  
екструдйн  пенополистирол  с  дебелина  8см  по  външни  стени , включително  
изграждвне  г1а  строително  скеле" за  10 дни  (от  ден  21 до  ден  30 на  първия  месец) от  10 
работни }с~, а  дейностга  „Полагане  на  силикатно  - силиконова  мазилка  върху  
армиро 	мрежа" - за  7 дии  (от  ден  2 до  ден  8 на  втория  месец ) от  10 работника . 

Gпqр 	редните  за  страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  полагане  на  
„Топлоиз gлация  на  външни  стени  с  пенополистирол  EPS 80мм  - код  15.358" са  
необхо 	1,98ч .ч .lм2 (в  нормата  не  е  включен  монтаж  на  фасадно  скеле). От  това  
следва , нв  а~щата  трудоемкост  за  изпълнението  на  874,26м2 фасадна  топлаизлация  е  

~87,¢9f1,98  равна  н~ _. _'_.8 	= Z22 ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  10 

работни ~кв, т~зи  дейност  следва  да  се  изпълни  за  22 днн . 
За  пqлк{ ~не  на  „Грунд  за  силикатна  мазилка  - код  10.154" и „Силикатна  мазилка  

2мм  - кндl 10.152" са  необходими  общо  1,34ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  
трудоемк gqт  за  изпълнението  на  915,98м2 фасадна  силикат  -  силиконова  мазилка  е  

~ 
15, 8+1,34 равна  нн  _...8 	= 153ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  чавешки  ресурс  от  10 

работника , тазй  дейност  следва  да  се  изпълни  за  15 дии . 
Gъг.з ~р1{о  условията  на  документацията  в  случай , че  в  техническото  предложение  

не  може  де  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  
изпълнрннg, унастникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Такова  несъответствие  е  видно  
от  изло  по-горе  примери . 

Прц 	разяване  посочеиото  но-горе  комисията  взе  решенне  да  отrграни  
учаrгека  ,,~чrlитстрой " АД  на  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  30II - представяне  на  
оферта , кgвто  не  отговаря  на  qредварително  обявеиите  условия . 



1.7. Унастник  „Бьлдннг  Естейт  БТ" ЕООД  - участникът  описва  общите  
положещ~в, хСрито  ще  спазва  при  изпълнението  на  поръчката . 

Участ {јйкът  разглежда  прёдвижда  организацията  на  изпълнението  да  бъде  от  два  
потока  - ед}~н  поток , които  да  извършва  работи  отвън , и  втори  поток , който  да  
извър tцв  работи  в  сградата . Qписаки  са  дейностите , които  ще  се  извършват  от  двата  
потока , твхйата  последова rелност , както  и  дните , необходими  за  изпълнението  на  
отделн ~{те  дейности . Има  посочен  брой  работници  едкнствено  за  дейностите , свързани  
с  подгqтqвкита  на  строителната  площадка . 
ПQcq~}ивгк  е  технологията  на  монтаж  на  осветителни  арматури  и  табла , както  и  

начина  н  онтрпл  и  предаване  на  електрическите  инсталации . Приложени  са  
декларац }1н  за  експлоатационни  показатели  на  отделни  видове  материали . 

Предсз~вqна  е  диаграма  на  работната . ръка . 
ПредЕтавен  е  линеен  график . На  него  е  отчетено  времето  за  подготвителни  

дейнос~и , Пqqочена  е  ед .мярка , количество  на  СМР , норма  време , трудоемкост , брой  
работнини l дни  за  изпълнението  на  отделните  СМР . Не  са  посочени  технически  
ресуреи  зк  изпълнение  на  СМА . Срокът  за  изnълнение  на  поръчката , който  е  предвидил  
участнкът  2 /петдесет  и  два  /календарни  дни . 

IIри  преглед  на  строителиата  програма  и  лииейиия  график  ьа  участника  
комисияј  танови , че  линейния  график  не  отговаря  на  минималното  изискуемо  
съдърж~ине  съгласно  условыята  на  документадията , а  именно : Съгласно  условията  
на  възлоэ~ителя  в  строителната  проrрама  трябва  да  е  описана  подробно  и  задълбочено  
техноло { нвr на  изпълнение  ца  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
които  щ  звършват ; да  св  посочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  се  
използват  за  изпълнението  на  договора ; да  е  конкретизиран  начинът  за  осигуряване  и  
гарант {{р~#1е  a здравословни  и  безопасни  условия  на  труд ; да  е  представен  подробен  
план  за  q~Ган ~гзация  по  изпълнение  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда  и  гаранции  
за  изпълу ~иието  им  през  време  на  изrrьлнеине  на  договора , както  и  да  бъде  представен  
план  за  управление  на  качеството  за  излълнение  на  поръчката ; да  бъдат  ясно  дефинирани  
отговор jtg 	на  състава  на  изпълнителя  съгпасно  дейностите  от  предложената  
програы {а 	зпълнение . В  текническото  предложение  на  участника  посочените  елементи  
пилс  .ват  , 	. 

Съј ~вснq условията  на  поръчкаrг  в  случай , че  участниците  не  са  представили  
някои  qт  лецентите  на  строителната  програма  или  елементьт  е  попълнен  формално , 
без  да  е  Еъq~разена  спецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  
отстране r}и  рт  участие . „Билдинг  Естейт  БI° ЕООД  не  е  описало  подробно  и  
задълбQн q техноло rията  на  изпълнение  на  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  
на  рабqтц~те, които  ще  се  извършват ; не  е  посочило  човешките  ресурси  и  техника , 
които  ще  Fe изполэват  за  изпълнението  на  договора ; не  е  конкретизиран  начинът  за  
осигуряввне  и  rарантиране  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд ; не  е  
представен  подробен  план  за  организация  по  изпълнение  на  мерките  за  олазване  на  
околнат 	и  гаранции  за  изпълнението  им  през  време  на  изпълнение  на  договора , 
какrо  и  н  представен  план  за  управпение  на  качеството  за  изпълнение  на  поръчкаrл ; 
не  са  дефуу  рани  отговорности re на  състава  на  изпълнителя  сьгласно  дейностите  от  
предпожвиати  програма  за  изпълнение . Същото  прави  строителната  програма  на  
участникв  не  отговаряща  на  изискванията  на  възложителя . 

Несъртветствия  с  изискванията  на  възложителя  има  и  в  представения  линеен  план  
графкк :  С ~гл~qно  изискванията  линейният  план- rрафик  трябва  да  сьдържа  подробно  и  
реалистищно  ртразяване  на  лланираната  последователност , продължителност  и  
взаимо ~върз ~ност  на  всички  строително -монтажин  работи  по  КС ; да  е  отчетено  



времето , неqбходимо  за  извършване  на  подготвителните  дейности ; да  са  посочени  за  
всяко  ~Iн  човешките  и  техническите  ресурси . На  графика  не  са  посочени  
технинвите  ресурси . Посоченвта  липса  е  основание  за  отстраняване  на  участника , тьй  
като  в 	ументацията  изрично  е  посочеко , че  в  случай , че  предложението  на  
участн 	нg е  попълнен  някой  от  задължителните  елементи , участникът  ще  бъде  
отстраКвн . Цосочването  на  техническите  ресурси  за  извършването  на  СМР , са  
задължит ~лни  елементи  от  лицейния  график  съгласно  изискванията  на  документацията  
и  липсат  им  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Оевgн  тgва  е  налице  и  още  едно  кесъотвествие  между  предложението  на  участника  
и  изи  та . Участникът  е  предложил  срок  за  изпълнение  от  52 дни . Възложителят  е  
посочи .я  нзискване  в  документацията  за  участие , както  следва : При  посочване  на  срок  
за  usnътf}{g г~це  участниците  следва  да  се  съобразят , че  минималният  срок  sa 
изпълне f}це  е  60 календарни  дни, а  максималният  — 90 календарни  дни . Участниците  
следва  ,д, рр,едставнт  предло.женията  си  за  срок  за  изпълнение  в  капендарни  дни  и  в  
цели  чи~gа. Участници , предложили  срок  за  изпълнение  под  минимаяния  и  над  
максимси ~нгц} ufe б,г,дат  отстранени  от  участие  в  процедурата . ". 

Пос ,о,чрният  от  участника  срок  е  под  минималния  срок , допустим  от  възпожителя . 
Поради  тqва  същият  следва  да  бъде  отстранен  от  участие . 

IIри  ръобразяване  посоченото  по-горе  комисията  взе  решеиие  да  отстрани  
участн  „Б~илдинг  Естейт  БГ" ЕООД  ва  основавне  чл .б9, ал1, т.3 от  ЗОП  - 
предстаые  на  оферта , която  не  отговаря  иа  предварктелно  обявените  условия . 

1.8. УЧастник  Обедииение  „Мега  Евро  Билдннг " - участникът  посочва  три  етапа  
за  излъ  лнекг~вто  на  дотвора  - етап  1 подготвителни  работи ; етап  2 изпълнение ; етап  3 _ 	•,:.....,... 
- предаввне  на  обекта . Описани  са  дейностите , които  ще  се  изпълкяват  по  време  на  
отдёлни 	пи  и  организацията , която  ще  се  създаде  на  обекта . 

Раз } яgданн  са  мерки  за  безопасност  и  здраве  при  изпълнение  на  строителетвото . 
Представ ~ни  са  инструкции  за  ЗБУТ  при  извършването  на  отделните  видове  работи , 
както  и  п~и  работа  с  основните  машини , които  ще  се  използват  на  обекта . 

НаrlRвветlо  е  описание  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда , както  и  мерки  за  
намаляванр  затрудненията  на  местното  население . 

У ,ув~тніј ~Сът  описва  състоянието  на  обектите , предмет  на  поръчката , както  и  
дейностіј  дито  ще  се  направят . В  табличен  вид  са  изброени  дейностите  по  КС , които  
ще  се  из {1 јлняват , както  и  мярката  и  количеството  им . 

Пq~дtlени  са  дейностите , които  ще  се  извършват  - подготовка  и  демонтажни  
работи , р{дкпивни  работи , монтаж  на  дограма  и  врати , направа  на  толлоизолация , 
вътрегцни  gвършителни  работи , монтаж  на  санитарии . За  всяка  от  посочените  групи  от  
дейности  вв  т{qсочени  отдеnни  операции , които  ще  се  изпълияват , хората , ангажирани  с  
изпълненивтр  и  времето  за  изnълнение , както  и  последователностга  от  действията  по  
излълнениет q. 

Посqчвни  са  задълженията  и  отroворностите  на  ръководния  персонал , който  
участни ~сът  цде  използва  при  изпълнението  на  поръчката . 

Разг ~илвгlа  е  технологията  на  изпълнение  на  демонтахани  работи , направа  на  
изолации , п ,о,{{агане  на  силикатно -силинонова  мазилка , направа  на  циментови  замазки , 

...:1: 	 . 	 . 	 .. 	 . 

направа  цв  насrилки , направа  на  обпицовки , бояджийски  работи , монтаж  на  дограми , 
покривни  и  тенекеджийски  ра~оти , дърводелски  работи , направа  на  ел .инсталации , 
лепене  плqчки . 



Пррдртавена  е  система  за  управление  на  качеството . Разгледани  са  основни  
процеду 0 цј , ІСоито  ще  се  прилагат  — процедура  за  контрол  на  влаганите  материали , 
процед3 ря  за  контрол  върху  своевремнно  и  точно  попълване  на  документи  за  обекта , 
проиед 3~Ов  зя  контрол  за  отчитане  на  напредъка . Разrледани  са  методи  за  организация  
на  текујщјя  јСонтрол , както  и  вндовете  контрол  на  обекrа  — входящ  контрол , контрол  по  
време  гн  гlзпълнёние  на  работите , контрол  от  възложителя , контролни  тестове . 

Пре ~стввен  е  пинеен  график  с  посочване  на  дейностите , които  ще  се  извършват , 
продъл gјте lrността  им , началото  и  края  на  съответната  дейност , работниците  и  
технйкат~ , необходими  за  изпълыението  на  дейностга . На  rрафика  е  отчетено  времето , 
необхо ~ иl~q за  извършване  на  подготвителните  действия , но  те  съвпадат  с  
демонтдлј }lите  работи . Представена  е  диаграма  на  работната  ръка  за  отделните  групи  
от  рабqтl} ј-}цн  и  диаграма  на  механи sацията  за  отделните  видове  машинн . 

Прп  преглед  иа  стронтелната  програма  н  лннейвня  график  на  участника  
комисйпТа  установи , че  лннейння  график  ве  отговаря  на  минималното  изискуемо  
съдърж 8пиё  съгласио  условнэта  на  докумеитацията , а  имеиво : Съгласно  условията . 
на  възл q~сителя  в  строителната  програма  rрябва  да  са  посочени  човешките  н  
техниче GјСјјтр  ресурси  за  изпълнекието  на  поръчката . В  строителната  програма  не  са  
посоче tl јј  текническите  ресурси , които  ще  бъдат  използвани  за  отделните  дейности . 

Съглярн ,о, условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  някои  
от  еле iиентитё  на  строителната  nрограма  или  елеменrьт  е  попълнен  формално , без  да  е  
съобразр lfа  рпецификата  на  проекта  и  обособената  позиция , те  ще  бъдат  отстранени  от  
участие . А~gдинение  „Мега  Евро  Билдинг" не  е  посочило  техническите  ресурси , 
необход }щји  за  извършването  на  отделните  СМР , предмет  на  поръчката . Същото  прави  
строиТе r~ 1{нт4 му  проrрама  не  отговаряща  на  изискванията  на  възложителя . 

Констятнрани  са  следните  технологични  неточности  при  технологичната  
лоследовятрлност  на  изпълнение  на  работите  заложени  в  представения  кanендарен  
график : 

? Съгласно  изготвеният  график  демонтажните  работи  на  дървена  покривна  
конст03~кг 1ия  приключват  на  9 ден . Доставка  и  моктаж  на  нови  дървени  елементи  за  . ,,. 
покр 1вПдта  конструкция  започва  на  20 деи . При  така  направената  организация , за  
периqll от  11 дни  след  демонтиране  на  покрива  не  се  предвижда  изпълнение  на  
никаквн  $¢зстановителни  работи  по  него , като  през  това  време  се  изпълняват  
едии ~т~gнр  демонтажни  работи  по  интериора  на  сградата . Възстановяването  на  
покривя  е  qбвързано  единствено  с  демонтажа  на  старата  конструкция  и  би  следвало  
да  зянрчне  веднага  след  него . В  противек  случай  при  евентуален  дъжд  
подпдкривното  лространство  би  било  наводнено . Ако  Участникът  предвижда  
въs~тянрвяването  на  покрива  да  започне  на  20 ден , то  демонтажа  на  
комп~д~ентираната  конструкция  трябва  да  прилючи  непосредствено  лреди  това . 

А  Съгласно  представения  график  на  12 ден  цялата  дограма  на  сгра ,цата  ше  
бъде  дем q}јтирака . Новата  дограма  се  предвижда  да  бъде  монтираиа  от  22 ден . Това  
означдвя , не  сградата  ще  бъде  оставена  минимум  10 дни  без  никаква  дограма , което  е  
недот ~увти ~rо . 

~ Участникът  предвижда  двукратно  боядисване  на  стени  и  таваки  с  латекс  с  
обща  gцх  2288,46м2 за  9 дни  от  8 работника . Според  средните  за  страната  
„Разхојни  }јорми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  нови  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  
латекс  укратно  —  код  13.095" са  необходими  0,48ч .чJм2. От  това  следва , че  общата  
т  ост  за  боядисването  на  сгени  с  площ  2288,46м2 е  авна  на  2288,46*0,48  = 
рУД4 к  р~?., ,, , 	 Р 	 в  



137н . ,., крето  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  8 работника , тази  
дей~t~q~т  ст~едва  да  се  изпьnни  за  17 дни . 

Cъr~t~ptјo условията  на  документацията  в  случай , че  в  текническото  предложение  
немохсе  ,яя  бъде  доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  и  срока  за  , 
изпълнрпие ~ участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Участникът  не  доказва  
обвързв r~ fl 	между  наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  предложения  срок  за  
из tтьлнвгlпед  крето  не  отговаря  на  изисквания  за  участие  в  лроцедурата . 

Орвеи  тqва  е  налице  констатирана  технологична  несъвместимост  и  неправилна  
послёдqтрлпдрт  в  приложения  график  в  частта  относно  демонrажа  на  съществуващата  и  
монтажа  на  ковата  покривна  конструкция . Съгласно  указанията  за  участие  подобна  
несъвмести ~ост  и  тенологична  лоследователност  са  основание  за  отстраняване  на  
участ :  

При  ръобразнване  посоченото  по-rope комиснята  взе  решенне  да  отстрамя  
участнки  Q,бедяненме  „Мега  Ёвро  Билдинг " ка  основание  чл .б9, ал .1, т.3 от  30П  — 
пре 	на  оферта , коят ,о, не  отговаря  иа  предварнтелио  обявените  условия . 

1.9. 	Участник  „Днел  Трейд " ЕООД  — участникът  посочва  документите , 
коитq щg Fq ръставят  по  време  на  строителството . Пqсgнени  са  отговорностите  и  задълженнята  на  ръководния  екип , предложен  от  
участн !{ ~С ., 

Прqдqтааеи  е  план  за  осигуряване  на  качеството  чрез  описване  на  организацията  
на  теку }ц1# нтрол  на  доставките . Посочено  е  на  какви  изисквания  трябва  да  отговарят  
матеріатте  за  да  бъдат  определени  като  „качествени " и  да  бъдат  използвани  в  
стройтел FТвqтр . Предвидени  са  и  мерки  за  осигуряване  на  качеството  при  изпълнението  
на  CMF. Посочени  са  видовете  контрол , които  ще  се  осъществят  и  начина  на  
осъzцествяввчето  им . 

Разгл ~дани  са  мерки  за  и  изисквания  за  спазване  на  здравослювните  и  безопасни  
условйя  #јк  тр ,уд . Разгледани  са  мерки  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  за  
отделн r~т 	дqве  работи , коита  ще  се  изпълняват . 

I<дТR qтделна  точка  в  строителката  програма  е  посочена  предложение  за  
механизация ;  в  която  точка  обиуе  не  е  описано  нищо . 

Пqqgaptlи  са  дейности , който  са  предмет  на  поръчката . и  технологията  на  
изпъленн  а  следните  видове  работи  - налрава  на  топлоизолация  - саниране  на  
стени ; тргlлризолиране  - саниране  на  покриви /подпокривни  пространства ; 
топлойзо ~иране  - саниране  на  под ; технопогия  на  поставяне  на  даграма ; налрава  на  
елект 	система . Не  е  описана  технюлогията  на  дърводелски  работи ; технология  
на 	 работи ; технология  за  монтаж  на  фаянсови  плочки ; циклене  н  лакиране  
на  паркет # пqFтавяне  на  паркет . 

Участпи ~Сът  прсочва  три  етапа  на  изпълнение  - първи  етап  подroтовка  на  
площа~~Сятв , втори  етап  изпълнение  на  СМР , трети  етап  предаване  на  стрсежа . По  
времё 	41~рвия  етап  е  описана  готовносrга  да  бъде  осигурено  изпълнението  на  
дейност ~}тр  ,урез  описание  на  начина  на  доставка , обособяваие  на  складова  база , 
поставя  пя  информационна  табела  и  временно  строителство . За  изпълнението  на  
втория 	ууастнгикът  посочва  актовете  и  протоколите  по  време  на  строителството , 
които  щ 	ъставят  и  видове  депа , които  ще  изпозва . 

ПредсТ ~вени  са  мерки  за  опазване  на  околната  среда  с  акцентиране  върху  
събирвнртЯ  зхвърлянето  на  строителни  отпадъци . Посочени  са  мерки , които  ще  се  
прилагат  допускане  на  замърсяване  на  различите  аспекти  на  околната . среда . 



Посq~}gни  са  задължениятв  на  строителя  при  изпълнение  на  строителни  обекти . 
Описај 	рките  sa недопускане  и  ликвидиране  на  пожари  и  аварии . Разгледани  са  
места  Е 	пецифични  риско sе  и  изисквания  на  безопасност . Идентифицирани  са  
крити 	м~рта  при  изпълнение  на  обекта . 

Учарт }#г~Сът  е  представил  линеен  график , в  който  са  посочени  дейностите , които  ще  
се  изп ¢ ~няват , ед .мярка ,количеството . Не  са  посочени  техническите  ресурси  за  
извърщ $~ }1е  на  дейносrга . Посочени  са  лодrотвителните  дейности . 

Iјј t нреглед  на  строытелната  програма  и  линенння  график  иа  участкика  
комисцяТа  установн , че  те  не  отговарят  на  минималното  изискуемо  съдьржаиие  
съгласнд  ловията  на  докумантацнята , а  именно : Съгласно  условията  на  
възлож ~{твля  в  строителната  гrрограма  трябва  да  описана  подробно  и  задълбоцено  
технол qг 	на  изпълнение  нв  СМР , която  да  е  съобразена  с  естеството  на  работите , 
конто  }не  ве  извършват , кактQ и  да  са  лосочени  човешките  ресурси  и  техника , които  ще  
се 	 строителната  протрама  на  участника  няма  описани  човешките  ресурси  и  
техникв , които  ще  се  използват . Също  така  не  е  описана  технологията  на  изпълнение  на  
всички  в#дqse СМР  — липсва  описана  технологията  на  изпълнение  на  дърводелски  
работи ; твкнрлогия  на  бояджийски  работи ; техноло rия  за  монтаж  на  фаянсови  плочки ; 
циклене  н  зlвквгране  на  паркет ; поставяне  на  паркет . 

С~{ лвсно  условията  на  поръчката  в  случай , че  участниците  не  са  представили  
някои  ят 	ентите  на  строителната  програма  или  елеменхьт  е  попълнен  формално , 
без  да  g Fъqбразена  спецификата  на  nрсекта  и  обособената  позидия , те  ще  бъдат  
отстраг lрни  gr участие . „Диел  Трейд" ЕООД  не  е  посочило  човешките  и  техническите  
ресурсн , рито  ще  използва , както  и  ие  описало  технологията  на  изпълнение  на  всички  
видов 	yјВ , предмет  на  пqръчката . Същото  прави  строителната  му  програма  не  
отговар g 	а  изискванията  на  възложителя . Освен  това  участникът  не  е  съобразил  
спецйфи ~вта  на  обосебената  позиция , тiьй  като  е  посочил , че  ще  изпълнява  дейности  по  
напра 	автпматнзирана  поливна  система , каквато  липсва  в  проекта . 

Освgн  тqва  техническото  предложение  на  участника  не  отговаря  на  изискванията  на  
възлож t~т~ля  и  в  частта  му  за  пинейния  графнк . Съгласно  изисканията  линейният  план  — 
графйк  тряГва  да  съдържа  подробно  и  реалистично  отразяване  на  планираната  
поспедqв~тев {- ост, продължителност  и  взаимосвързаност  на  всички  строително  - 
монтажннтр  работи  по  КС , да  е  отчетено  времето , необходимо  за  извършване  на  
подготвитвлте  дейности ; да  са  посочени  за  всяко  СМР  човешките  и  технически  
рес }!рси . ј 	 график  не  са  посочени  техническите  ресурси . Посоченаrа  
лидса  е  о  q~ание  за  отстраняване  на  участника , тьй  като  в  документацията  изрично  е  
посочеуд 3  ур  в  случай , че  предложението  на  участнина  не  е  попълнен  някой  от  
задължит ~лните  елементи  участникът  ще  бъде  отстранен . Наличието  иа  технически  
ресурс 	дължителен  елемент  от  линейния  график  съгласно  изискванията  на  
документвц ,ията  и  липсата  му  е  основание  за  отстраняване  на  участника . 

Кан Fтйтирани  са  следните  несъответствия  в  линейния  график : 
Съ~~}вpt1R графика , демонтвэк  на  съществуваща  дограма  се  извършва  на  7 и  8 ден , а  

ионтаж  {1в  нqва  дограма  от  14 до  17 ден , ксето  означава  че  за  период  от  минимум  5 дни  
сградатв  нв  читапището  ще  бъде  оставена  без  никаква  дограма , което  е  недопустимо . 

( нр~дсТавения  график  не  става  еднозначно  ясно  каква  е  взаимната  обвързаност  
между 	явдните  строително  — монтажни  работи . Повечето  дейности  стартират  
след  квТА  предшестващата  ги  дейносrг  приключи . При  така  предсrлвената  
взаимовръ 	ежду  отделните  дейности  не  става  ясно  дали  конкретна  дейност  може  да  
загючне  }1реди  да  е  приключила  предишната . Защото  дори  и  две  съседни  в  графика  
дейнос  дв  нямат  технолдгнччна  връзка  помежду  си  (например  монтаж  на  



подт4R9зgре ~{}1и  пе lэвази  и  монтаж  на  топлоизолация ), то  Участникът  при  изготвянето  на  
графикя  и  възможно  да  е  залщсил , че  двете  дейности  ще  бъдат  изпълнявани  от  едно  и  
също  зве l}рг  като  но  този  начнн  дейностите  всъщност  стават  зависими  една  от  друга  и  
закъсн~ииетр  на  lrредходната  води  до  закъснение  в  започването  на  следващата , а  rака  и  
до  закъсиение  на  приключва hе  на  всички  работи . Ако  се  приеме , че  всяка  следваща  
дейнорт  р  иряко  зависима  от  края  на  предхождащата  я , то  повечето  дейности  от  
графики  пgпа,4ат  на  критичння  цът , което  означава , че  тяхното  забавяне  или  закъснение  
ще  до, д1А  удължаване  на  общия  срок  за  изпълнение  на  строителството . За  някои  от  
тези  д  уос{ и  Участникът  ив  успява  да  обезпечи  навременното  им  приключване  с  
деклар }1р~ните  налични  работна  ръка  и  механизация . Примери  за  такива  дейности  са : 

~ Двукратно  баяци ~ване  на  стени  с  латекс : общо  количество  1 569,27м2 ще  
бъд~т  изп~лнен iі  от  4 работника  за  4 дни . Според  средните  за  страната  „Разходни  
норм{1 2ЕК", за  „Бояднсване  на  нови  шпакловани  стени  и  тавани  с  бял  латекс  
двукрити fl — код  13.095" са  необкодими  0,48ч .ч ./м2. От  това  следва , че  общата  
трудде~к  т  за  боядисването  на  стеки  с  площ  1257,94м2 е  авна  на  

1569,27*0,48  ` 
, 	.~ЭЕ ~ 	 Р 	 8  

94у . д ; , кр~то  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 работиика , тази  
дёйпдрт  сдрдва  да  се  изпълни  за  24 дни . Участникът  не  доказва  обвързаността  между  
налинцц  декларираки  човещки  ресурси  и  предложения  срок  за  изпълвение , което  
не  на  изисквания  зв  участие  в  процедурата . 

➢ Двукратно  боядисване  на  тавани  с  латекс : общо  количество  7 1 9, 1 9м2 ще  
бъдат  изт l.ълнени  от  4 рабqтника  за  5 дни , което  е  с  еднн  повече  от  предвиденото  
врёRlр  . ~qядисване  на  стени , а  количеството  е  двойно  по-малко . Според  средните  за  
страrl~ти  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Боядисване  на  нови  шпакловани  стени  и  
таё~нц  ял  латекс  двукратно  —  код  13.095" са  необходими  0,48ч .ч ./м2. От  това  
следяя ;  не  рбщата  трудоемкост  за  боядисването  на  стеин  с  площ  719, 1 9м2 е  равна  на  

_ 43ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресурс  от  4 ---в  -= 
ра~qтиики , тази  дейност  ст~едва  да  се  изпълни  за  11 дни . Участникът  не  доказва  
обвързин qртга  ежду  наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  предложения  срок  
за  изпълне ltие, което  не  отгqваря  на  изисквания  за  участие  в  процедурата . 

➢ Демонтаж  на  паgкет  от  партерно  ниво  и  балкон  на  sрителна  зала : общо  
колиуе ~твЯ  287,50 м2 ще  бъдвт  изпълнеин  от  4 работника  за  1 дни . Според  средните  
sa странвта  „Разходин  норми  на  СЕК", за  „Разковаване  на  стар  паркет  — код  49.116" 
са  н  q~имиг  Q,25ч .ч ./м2. Qт  това  следва , че  общата  трудоемкост  за  демонтаж  на  

287,5•0,25  паркет  F площ  287,5м2 е  равна  на 	в 	= 9ч . д., което  означава , че  с  
пред~в }1д~кият  човешки  ресурс  от  4 работника , тази  дейност  следва  да  се  изпълни  за  2 
дни . уtlисТгикът  не  доказва  рбвързаностга  между  наличните  декларираки  човешки  
ресурЕи  и  предложения  срок  за  изпълнение , което  не  отговаря  на  изисквания  за  
уsа~тиё  и  А  оцедурата . 

същия  ден  предвиден  за  демонтяж  на  паркеrа  ще  започне  и  полагане  на  
изравиителна  циментова  замвзка  на  партерно  ниво  и  балкон  на  зрителна  зала : общо  
колгlи~~тиЯ  287,50 м2 ще  бъдат  изпълнени  от  4 работника  за  2 дни  — Според  
среднитр  з  страната  „Разходни  норми  на  СЕК", за  „Пердашена  циментова  замазка  
1,5 1{я  пцдовр  — код  11.221" са  необходимн  О,S4ч .чJм2. От  това  следва , че  общаrа  
тRудрр~кqFт  за  изпълнение  на  изравнителна  циментова  замазка  с  площ  287,5м2 е  
равн ~ н~  8--_

7
'$*0~54  = 20ч . д ., което  означава , че  с  предвиденият  човешки  ресуре  от  4 

работцика , тази  дейност  следва  да  се  изпълни  за  5 дни . 



Съјласно  условияr на  документацията  в  случай , че  в  техFrическото  
предлq~с~пи~ не  може  да  бъде  ,доказано  съответствие  с  предложените  човешки  ресурси  
и 	 изпълнение , учщтникът  ще  бъде  отстранен  от  участие . Участникът  не  
док 	g 	заностга  между  наличните  декларирани  човешки  ресурси  и  предложения  
срок  з  изн  ение , което  не  qтговаря  на  изисквания  за  участие  в  процедурата . 

П}}р  я~разяване  посоченото  по-roge комиснята  взе  решение  да  отсграни  
участ }} нел  Трейд" ЕОQД  на  осиоваине  чл .б9, ал .1, т.3 от  ЗОП  — представяне  
на  офеAT0, крято  не  отговаря  на  предварнтелио  обявените  условия . 

2. Кои 	установи , че  участницнте , допуснати  до  оценка  ка  техFтическите  си  
предтјогил  по  рбособена  пqзиция  4 са  предложили  срок  за  изпълнение  на  поръчката  
кактq св~ : 

- 	Инженеринг " ЕООД  е  предложил  срок  за  изпълнение  60 календарни  
!ZTt05 

3.Комиррята  иродължи  с  о ,уенка  на  техническнте  предложення  на  участниците  
съглас }~р 	~рената  методика  за  оценка . 

СъгласцЯ  трдиката  критерият  за  оценка  на  офертите  е „икономически  най -изгодната  
офер . Пр~щоженнята  на  уу~стниците  ще  се  оценяват  по  следните  показатели : 

- 	изпълнение  на  цоръчката  (S), в  капеидарии  дни  — 30 точки ; 
- ~ }{ЕијСа  на  риска-(R) - 2я  точки ; 
- Ццg предложеиие  Пррдлагана  цена  — (С) — 50 точки . 

Показај 	; S е  срок  за  изпълнение  на  поръчката , в  календарни  дни , който  се  определя  
по 	 (Smi„/Sn) x 30, където : 

Smi„ е  н~~ ткият  срок  за  изпълнение  на  поръчката , лредложен  в  офертите , а  

So  e 	 ние  на  порчката , в  календарни  дни , предложеи  от  п-тия  участник . 

Мак~ии  рой  точки  по  този  показател  - 30 точки . 

Пока~ит  )}}енка  на  риска  R, 

Ризггf~~ат  ве  предложецията  на  участниците  за  управление  на  следните  
дефиццhи  възложителяии  скове . които  могат  да  възникнат  при  изпълнението  на  
договој ~ : 

1. Вр ,е, 	AOee: 

- За {е  ипчалото  на  запо,чване  наработите ; 

- Изосгн  Ят  гр,афика  при  текущото  изnълнение  на  дейностите ; 

- Риск 	;ркение  за  оконча rпелно  nриключване  и  предаване  на  обекта ; 



2. 	дв~qстщnъчно  съдействие  и/или  информация  от  страна  на  другиучастници  в  
стІЈн }~{ npqцec; 

З . Л 	сt~цтъчна  коор,динация  и  сътрудничество  между  заинтересованите  
етра 	сит„е  на  проек~ц;  2 именно : Предоетавящият  безвъзмездната  финансова  
по  ,моц  Y іј q$гiявскц  орган  на  .jl СР, Бенефициентът  по  Програмата  и  Възложытел  на  
до~о,вq~н~{в  ~q услуги  и  страищелство , Изпълнителите  на  отделните  договори ; 

4. П~о,~}~gни  ~ закр,нодателс »гвцто  на  България  или  на  ЕС; nромени  в  изискванията  на  
ПРСР  ~зкр  с  наблюден ;}gнао  и  отчитането  на  дейностите  no договора  сключен  с  
бене~эн}~{~ н~¢. 

5. ц~иие  на  договор,иц  задължения , в  това  число  забава  на  плащанията  no 
дo~oeq~q р~ f нtр,,qна  на  Възr~а~ителя ; 

пДи  изпьлнен, ив fiпо  на  проекта, nродиктувани  от  непълноти  и/или  
не»и3~нрбк}ц  g nроектната  ,д,ц,кцментация . 

• Тр~н  flеп {і  прц  изпълнениещо  на  проекта , продиктувани  от  протести , жалби  и/или  
дру~и  фq~ff  Јj(2 негативнаре qјјия  от  страна  на  местното  насе.ление . 

В  qфтнТе  иа  унгастницитв  трябва  да  са  предложени  еледните  аспекти  и  сфери  на  
влияннg ив  А} слните  рискове ; j)Мерки  за  въздействие  върху  изпълненнето  на  договора  
прг  ането  на  риск~; 2)Мерки  за  недопускане / предотвратяване  на  
риска ;З 	за  реодолява  на  последиците  при  кастълване  на  риска . 

В  с ~3t{~}~ ;  яе  участникът  в  текническото  си  предложение  не  е  разгледал  всички  
пося ~{нгј  gT ъзл ,о,жителя  рис~сQве, както  и  ако  не  е  разгледал  някой  от  посочените  
аспек  за  въздействие , мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска , мерки  
за  nрерд ~Ал~}яне  пgрледиците  qт  риска  за  всеки  един  от  рисковете  ще  бъде  отстранен  от  
учас .ти  р~9{~едуRата . 

Офе~тит 	учlвстнидите , чнето  текническо  предложение  отговаря  на  изискванията  
• 74 %11i 

на  Въ я  се  рценяват  nq gледната  таблица : 

В ~ 	 mo предпожекие  е  обърнато  задълбочено 	20 точки . 
вни~кајцв  кq іFеки  един  от  р,цсковете , и  е  в  сила  всяко  едно  
от 	 М{іl g¢стодтелства s 

- Учqскі  е  отчел  всички  въsможни  аспекти  на  
npoяerf~qце  јј  рби►асти  и  сфе~и  на  влияние  на  отссаните  
рисков~е  

~, ~ 

Уч ,q кјі 	е  оценип  и  предвидип  степента  нр  
гi~й~~eцеяЯ  nq р,исковете  върху  изпълнението  на  всяка  от  



де~нRсн(}(~}в  (?о  д ,о,говора , 

- У~с~н(;( г(~т  е  предложил  мерки  за  предотвратяване  и  
упјв }(ив  јјq дефынираните  qспекти  от  риска. Лланирани  са  

{} 	 посре ,д,Qјјвом  които  реапно  е  ввзможно  
да  с  QQвг{}ј 	на  възникванещ g;  pecn. негитивното  влияние  на  
риGка, 	qкq че  сггщият  да 	де  nредотвратен , респ . да  не  
vка 	qЩјјвнQ влияние 	изпълнението  на  дейносrnитв, 

пр~ 	цЭ  #fEf 	гosQ,pq 

В ~г~{ ~~~с~ата  Qферта  е ,о.,~,рнато  вниман rtе  на  всеки  един  , ~ ,. 10точки . 
от 	gg{пе, цо  е  в  с_ ила  поне  едно  от  следните  
твър~еНН : 

- 	јјјп  не  е  отчел  ,в,сички  възможни  аспекти  на  
rгро,~в~е~f}tg јј  обjfасты  и  сфери  на  влияние  на  описаните  

рис#g~g: 

- 	Y,y~јцјnјј#~ ,т, 	не 	е  оцщt{}іј 	и 	nредвидил 	степента 	на  
цQ рисковет 	рху  изпълнението  на  всяка  от  

g о  дQговора  

- 	е  н,редвидил  мејки  за  въздейст sие, мерки  за  1 
нed/ јед,,,о,нгвратява (ге 	на 	риска 	и 	мерки 	за  
прер~ ,іцј qн 	оа!{вдиците  qtrt риска , но  предложените  мерки  
за  едцr( цлц  някQлко  от  р,цQковете  не  са  от  естество , 
позе~о~tвqщЯ  јдредQтвратява (tg(;t;о  и/или  преодоляването  на  
рискоВјјј  цЈf јј  осіједиците  ип}. 

В ~~ек~ц¢іјјтта  оферта  cg e cuna две  или  повече  от  5 точки . 

следјщ 	цеoяn:erzcrosa: 

- Учq 	(fц(С~ ц  не  е  отче.я  ввички  възможни  аспекти  на  
npvszsrfецц 	# обіццсти  и  сфвјзи  на  влияние  ua описаните  
рисков~ . 

- 	У~с~сцјјкјјј 	tte 	е 	оценив 	и 	предвидил 	степента  ua  
ua рисковете 	рху  иsпъянението  на  всяка  от  

дейуРјј N 	јfR дЯгgвора  

- У~ 	н{јјј f  е (г,р,едвидил  г►(вјки  за  въздействие , мерки  sa 
недqпХ~~{яцв// редо,нrвратява r(е 	на 	риска 	и 	мерки 	за  
nре ,о,др,{eqцg јјоследиците  ощ  рцска, но  предложените  мерки  
за  едјјј  јјn{јј  цсякQлко  от  р,цQк,qвете  не  са  от  есrnество , 
nозвр r,ј qц Q јzре ,до,(nвратява }гвпјо  и/или  преодоляването  на  
рисков~јјц  }{э{јј  цтослgдиците  им . 



Макс t~~~~ц  ~рой  точки  по  тqзи  показа •гел  - 20 точки . 

3.1. R сцята  пристьпи  към  изчисляване  на  оценката  по  локазател  S срок  за  
из iтъпнвјј 	то  следва : 

„Гали~ gц  ј 0?lсенеринг " ЕОО  (S,„; п/S„) х  30 =(60/60) х  30 = 30 точкн  

3.2. 	 лрисrьли  към  изчисляване  на  оценката  по  показател  R оценка  на  риска  
какт ,о, 

3.2. ~ . 	 „Галчев  Ин~gиерннг " ЕООД  — участникът  в  табличен  вид  посочва  
меТодн 	ен  на  потенцнвпните  рискове  за  изпълнение  на  обекта ; допустимост  на  
риска; Fрт  на  мерките  в  зввнсимост  от  степента  на  риска . Направена  е  оценка  на  
пот 	 рискове  — предвидени  от  възложители  и  други , допълнителни  рискове  — 
чре 	 а  рисковете , въздействие , вероятност , сгойност , степен . 

е  разгледал  вс~rз~ки  идентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  
един  qт  рисјСявете  ра  посочен  мерки  за  недопускане /предотвратяване  на  риска ; мерки  
за  въз 	риска  върху  изпълнението  на  договора ; мерки  за  преодоляване  
послёд ~нЈ {итв  рт  настъпването  na риска . За  всеки  от  посочените  рискове  участникът  
разг 	з~tожните  проявлеция  и  аспекти  на  влияние . 

~СнТg рки  за  предотвр ~атяване  на  риска  от  закъснение  началото  на  работите  
участ [-цнјqцт  црсонва  мобилизяция  на  ресурсите  непосредствено  след  получаване  на  
peii ~ cн yeTR з~ из~qр  на  изпълцител , добра  предварителка  организация , сключване  на  
договорн 	тавчици  и  пре ~виждане  на  клаузи  при  закъснение  на  доставките . Като  
мерки  з  цреодоляване  посл gдиците  от  риска  са  лосочеин  - включване  на  
допъ r{ннт 	работници  в  слунай  на  закъснение  за  компенсирането  му, nолаrане  на  
извън 1{ ТqУд • 

за  предотвратяване  на  изоетаване  от  графика  са  — предвиждане  при  
изг.от$яц  ц  гра4 ика  на  дейнqqткге , които  моrат  да  се  извършвят  паралелно , което  ще  
воци  ~~ ~ ,и~ ~ в  и  QT време , които  ще  бъдат  използвани  в  случаи  на  закъснение , следене  • 
на 	 изпълнените  Ciу]Р , използването  на  годна  техника  и  напичие  на  резервна  
такавн ; 	ј ~Нте  за  преодопяваке  на  последиците  са  - оптимизиране  на  работното  

.11 , 

време , 	лно  ресурсиq q~езпечаване  на  обекта  техника  и  персонал . 
ПpFgt{{іте  qT участни [ мерки  за  предотвратяваке  риска  от  забавяне  при  

оконча~вл ~{q~p прц ~слючване  цпредаване  на  o6exra са  — изготвяне  на  отделен  времеви  
1 3и  

график  ц  пр~~,$арцrелно  съглвсуване  с  компетектните  органи  даващи  разрешение  за  
експловТ ~ F{цј  на  обекта , ета~цлни  финанси , гарантиращи  навременни  плащания , а  
мерк 	одог {яване  на  пqqледиците  - подсигуряване  на  допълнителни  работници  
и  механиз ~}~ц~. 

~а  ц 	Твратяване  на  рцск  N2 учасчникът  предвижда  поддържане  на  постоянен  
кон 	нцците  в  етроцтFлния  процес , информиране  на  всички  заинтересовани   3с  

с[рани  Ят  цqлржитепните  резултати  от  навременно  изпълкение  на  обекта , отчитане  ка  
прогІесв  ц  изцълнение  цв  СМР . Предпожените  мерки  за  лреодоляване  на  
послвдствият ~ от  риска  в  елуиай , че  касrьпят  са  — отимизиране  на  работното  време , 

 _ 

прове  „ ~ц  цв  разговори  с  ръ#сqводителя  на  страната , която  не  дава  информация . 



~еА~ит~ за  предотврат s~$вне  настьпването  ня  риск  Ns3 са  организиране  на  
ре 	 щи  рещк , определвце  на  отговорни  лица , които  да  осъществяват  
ком .у,.ннцз~ята , гьвкавост  при  вземане  на  решения . Мерките  за  преодоляване  
пост iеднј}ит  рт  риска  са  — уедомяване  на  възложителя  за  възникн anия  проблем , 
провея f~0ив  {~а  рвботна  срещв  за  тьрсене  на  рещение  на  проблема , провеждане  на  
paзrgsqри  сръков Qдителя  на  страната , която  не  дава  информация . 

Катп  мрр {~и  зд  предотвратвване  настъпването  на  риск  No4 участникът  предвижда  
включввн ~ нв  юрист , който  ц}g следи  относно  промени  в  законодателната  уредба , а  за  
пр 	пqвледиците  gт  риска  - процедура  за  управление  на  промените  и  
п}?омя 	ртветртвие  с  настъгтилите  промени . 

Катq н~~вантивни  мерки  зв  риск  Ns5 са  предвидени  навременно  планиране  на  
финаЯвивт  ресурс , провеждвне  на  регулярни  срещи , а  като  коригиращи  — осигуряване  
на  рТи  квритал , провежда #~е  на  работни  срещи  и  активна  комуникация . 

Пнв ~лq~Сенитв  мерки  з •  првдотвратяването  настьпването  на  риск  Ns б  са  работа  на  
екип  gт  прре ~Станти  и  строитвли  и  изготвяне  на  варианти  в  елучай  на  неточиост  в  
проектв ~ 8рр~низиране  на  сре [нв  между  всички  заинтересовани  страни  за  запознаване  с  
протв  н  обсъждане  на  пдан  за  действие , а  за  преодопяване  последиците  от  
настъ ~{вви~тр  на  риска  - прервботка  на  всички  задачи , свърsани  с  неточностите  и  
промегщ  $ пряектната  докумвнтвция . 

Мт   за  иедопусканв  настъпването  на  риск  Ns7 са  информиране  на  всички  
заинт~рg~рв ~{ји  лица  за  поло ~гсителните  последици  от  навременното  изпълкение  на  
проектв =  зване  условията  на  действащото  законадателство , вземане  на  мерки  за  
на 	 щума  и  замърсвввнията  в  близост  до  обекта . Мерките  за  преодоляване  на  
послед ~нн 	от  настьлванётg му  са  — изготвяне  на  програма  за  изпълнението  на  
прое rс .тв  в  ръgтветствие  с  исканията  на  населекието , изпълнение  на  тази  част  от  проекта , 

за  коятв  {{вмв  затруднения  и  пр ,о,тести . Учв~тнвкът  разглежда  и  друrи  рискове  при  изпълнението  на  предмета  на  
договора  - р {~ск  qт  постиган g на  резултати , които  не  съответетват  на  поставените  
задачи  прректа ; риск  от  кражба  или  умишлено  увреждане  на  оборудването ; риск  от  
дефёктнщ 	понеити  на  сиетемата ; риск  от  настьпване  на  природни  бедсrвия . За  
всеки  ё.цун  9т  }тосочените  рйскове  участникът  посочва  мерки  за  въздействие , мерки  за  
нед 'огryскв~tе  настьпването  Нв  риска , мерки  за  преодоляване  последиците  от  
насrьпвднвт g на  риска . 
Qпис~н {і  Fа  й  рискове , свързани  с  изnълнението  на  дейностите  на  работната  

площацк 0 с  предвидени  мерки  за  въздействие , недопускане  и  преодоляване  
последіщите  от  риска . Йдё~тифицирани  са  и  редица  здравин  рискове  при  
изпълнеіщет q на  обекта . 

Във  връзка  с  изложеното  комнсията  оценява  с  20 точки  по  покаsател  Оценка  
на  ри 	предложението  на  участиика , rьй  като  участникът  е  разгледал , 
анализир 	рценил  всички  и,г}ентифицирани  от  възложителя  рискове . За  всеки  един  от  
рисковете  е  редложил  адекватни  мерки  sa въздействие , мерки  за  недопускане  
настъпввг ~вт9 на  риска , както  и  мерки  за  преодоляване  последиците  от  рисковете . И  
трите  в {і ,ц 	рки , посочени  пт  участника  са  конкретни  и  сьобразени  с  характера  на  
съответнив  р, ~лск . 



УчирТи [јіqт  е  отчел  възмАясните  проявления  на  рисковете  и  възможните  причини , 
коит ,о, Аг~т  да  доведат  дq настьпването  им , като  мерките  са  сьобразени  с  тях . 
цчаагннкы  в  разгледал  посq.уените  рискове  многостранно  и  е  преддожил  повече  от  
една 	всеки  от  рисковете . Това  показва  задълбоченост  при  анализа  на  рисковете  
и  всеq(~ватност  на  предложените  мерки , като  са  отчетени  всички  възможни  
проявлр tјия ;  Това  от  своя  стрвна  води  до  минимизиране  риска  от  некачествено  или  
забавец q изпълнение  ка  проектв , тьй  като  още  на  предварителен  етап  от  подrотовката  
на  офертвтв  ,~vчастнякът  разrлвжда  възможните  последици . 

УнасТниIq т  е  qценил  и  пррдвидил  степента  на  въздействието  на  рисковете  върху  
изпълір ryнетq на  всяка  от  дейностите  по  договора . Направената  оценка  на  рисковете  е  
относиів  къчі  всяка  от  дейностите , респ . предложените  мерки  са  адекватни . 
Пред ~qз~сените  от  участниісв  мерки  са  адекватни  и  от  естество  на  повлияят  върху  

възникввн gтq на  рисковете . Посочените  мерки  от  мобилизация  на  ресурсите  
непосо  след  получвване  на  решението  за  избор  на  изпълнител , добра  
предва~~{тgлт{а  организация , сключване  на  цоговори  с  доставчици  и  предвиждане  на  
клаузц 	къснение  на  дqFтавките  минимизират  риска  от  закъснение  началото  на  
рабоп {т  т  като  изпълнителят  ще  има  осигури  възможност  за  работа  непосредствено  
след 	це  на  договора . Предвидените  буфери  от  време  и  използване  на  годна  
техника  ( прецотвратяване  изоставане  от  графика ), предварителио  съгласуване , 
изготвян 	отделен  график  (за  предотвратяване  риска  от  забава  за  окончателно  
прикл ~qиввне  ца  оГекта) са  адекатхи  и  относими , rьй  като  давата  възможност  да  бъде  
компенрщ3вr{q закъснението  и  съответно  гарантират  недопускане  на  забавяне  и  
окончвтрлц q рредаване  на  обекта  
В  сг}уи 	някои  от  времевите  рискоае  насrьли  участникът  предлага  включване  на  

допълнитвпна  меканизация  и  работници  и  полагане  на  извънреден  труд , които  са  
единствр #ит  меgки , можец }и  да  компенсират  забава  прк  изпълнението  на  
строителЕтв qтр . 

Пред ~ви~ецвта  мярка  за  прqв~ждане  на  разговори  с  ръководителя  на  страната , която  
не  дава  ццфqрмация  или  не  у~свззва  съдействие  (предвидени  за  риск  Ns2 и  риск  Ns3) 

дс : ис i 

гарантцрв  п  рдоляването  на  последиците  от  настъпването  на  риска , тьй  като  ще  бъдат  
задействвнц  }Сонтролни  механизми , което  ще  доведе  до  получаване  на  нужната  
икформнция ;  

Мё~китв  р~допускащи  настъпването  на  риск  N~ 5 са  от  естество  да  ограничат  
възниквнцртр  у, респ . да  намзіят  последидите  от  настьпването  на  риска , тьй  кято  на  
срещитg р  дат  обсъждани  проблеми  още  на  ранен  етап  преди  да  е  констатирано  
неизпълн ~ци~ на  договорни  зад#ължения , а  финансовият  ресур  ще  гарантира  изпълнение  

. ц . ~ 

в  слу !ја  г~в  зв~ава  в  плащанетg, 
ИsГqрът  р  нфориираност  нв  населението  (риск  Ns7) гарантира  популяризиране  на  

проектя  ц 	ичвва  риска  qт  протести , тъй  като  жителите  ще  бъдат  за .познати  с  
ползата  д 	итедството , а  съq~разяване  с  исканията  на  населението  и  изпълнение  на  
частта  qт  прq~кта , за  която  нял  жалби  ще  намали  последиците  от  настьпването  на  
риска . 
По  пqдqбрц  тТачин  са  и  останв J ~ите  предложени  от  участиикя  мерки . 



Il~eд}д{gэtсgиите  от  участни  мерки  за  всеки  един  от  рисковете  могат  реално  да  
възеТ ~Т, да  н~малят  възмр lкността  от  настъпване  на  рнска , както  и  последиците  от  

мх , тъй  катQ 	избрани  правилна  и  предлагат  ацекватни  действия  и  
ре ~цен }1 ~ ;  ~А~~щи  до  качесrвен~ото  и  срочно  изпълнение  на  проекrа . 

Комиср  рзе  репtение  отварявето  ва  деиоввте  оферти  ка  участиидяте  Аа  бъде  на  

г, от  11 часа  в  сградата  яа  4бп~яяа  Кочерваово . . 
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