
П Р О Т О К О Л  №2

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 751/ 16.11.2017 г. на Кмета 
на Община Кубрат, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ 
ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КУБРАТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“, ПО ДВЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Изработване на 
инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от 
улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат и осъществяване на 
авторски надзор“; Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект 
във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, 
община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“.

Днес, 06.12.2017 г. (сряда), на основание Раздел VIII - Действия на комисията при 
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, 
Комисията, назначена Заповед № 751/ 16.11.2017 г. на Кмета на Община Кубрат, в 
състав:

Председател: Женифер Пойраз -  заместник-кмет, правоспособен юрист;

Членове:

1. Елис Зайкърова -  гл. експерт БФТРЗФК;

2. инж. Ергин Чакъров -  ст. експерт ИД;

3. Стела Любенова -  мл. експерт ИД;

4. инж. Марина Хаджиева -  строителен инженер - външен експерт от 
списъка по чл. 299, ал. 1, т. 17 от ЗОП с BE -  1425;

Комисията се събра след като изтече законовия срок за получаване на 
допълнителни документи.

I. ЕТАП. Допускане на участниците до разглеждане на техническите 
предложения:

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя, комисията констатира, че:

> Участник № 2 -  „Сет Инженеринг“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 1 е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 -  „Сег 
Инженеринг“ ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 1, до разглеждане на 
представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са 
представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на 
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.
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Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.

> Участник № 3 -  „Стройнорм“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 2 е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 3 -  „Стройнорм“ 
ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 2, до разглеждане на представеното 
техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички 
необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.

> Участник № 7 -  „Трафик холдинг“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 1 и № 2 е представил всички необходими документи и отговаря на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 3 -  „Стройнорм“ 
ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 2, до разглеждане на представеното 
техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички 
необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.

И. ЕТАП. Разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически 
предложения.

1. С Протокол № 1/ 16.11.2017 г., комисията е изискала от Участник № 1 -  
„Проинвест“ ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 1 и № 2, да представи:

1.1. Нов ЕЕДОП, в който:

■S В част III: Основания за изключване , буква Г: Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държавата членка, на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, освен 
маркираният отговор „НЕ“, да се декларират обстоятелствата, изисквани от 
възложителя в документацията, а именно:
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Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в 
една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква 
„ Г “ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „ Г “ от 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, 
което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя 
доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото 
изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва 
ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението.

■S В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, да се опише и обхвата на сертификата, вземайки предвид изискването 
на възложителя за притежание на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № УД -  02 -  20 -  1600 от 01.12.2017 г., 
съдържащи:

1. Нов ЕЕДОП, в който:

S  В част III: Основания за изключване, буква Г: Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държавата членка, на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, освен 
маркираният отговор „НЕ“, участникът е декларират че за него не са налични 
обстоятелствата, изисквани от възложителя в документацията, а именно: Свързани лица 
не могат да бъдат самостоятелни кандидати ш и участници в една и съща 
процедура.); Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „ Г “ от 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици.

■S В част IV: Критерии за подбор, буква Г : стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, участникът е описал и обхвата на сертификата -  проектиране, което 
удовлетворява поставеното от възложителя изискване относно притежанието на 
сертификат за управление на качеството.
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След разглеждане на допълнително представените документи, комисията 
установи, че Участник № 1 -  „Проинвест“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 1 и № 2 отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и Участник № 1 -  „Проинвест“ ЕООД, 
подал оферта за Обособена позиция № 1 и № 2 до разглеждане на представеното 
техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички 
необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.

2. С Протокол № 1/ 16.11.2017 г., комисията е изискала от Участник № 4 -  „Илия 
Бурда“ ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 1 и № 2 да представи:

2.1. Нов ЕЕДОП, в който:

■S В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, да се опише и обхвата на сертификата, вземайки предвид изискването 
на възложителя за притежание на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № УД -  02 -  20 -  1631 от 01.12.2017 г., 
съдържащи:

1. Нов ЕЕДОП, в който:
В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, участникът е описал и обхвата на сертификата -  проектиране, което 
удовлетворява поставеното от възложителя изискване относно притежанието на 
сертификат за управление на качеството.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията 
установи, че Участник № 4 -  „Илия Бурда“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 1 и № 2 отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 4 -  „Илия Бурда“ 
ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 1 и № 2 до разглеждане на 
представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са 
представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на 
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.
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3. С Протокол № 1/ 16.11.2017 г., комисията е изискала от Участник № 5 -  
„Екозем - Шумен“ ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 1 и № 2 да
представи:

3.1. Нов ЕЕДОП от „Екозем - Шумен“ ЕООД, в който:

■S В част III: Основания за изключване , буква F: Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държавата членка, на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, освен 
маркираният отговор „НЕ“, да се декларират обстоятелствата, изисквани от 
възложителя в документацията, а именно:

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в 
една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква 
„ Г “ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква „ Г “ от 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, 
което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя 
доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото 
изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва 
ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението.

S  В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово
състояние т. 5 от ЕЕДОП, да се представи информация за уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна 
застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на 
отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството.

S  В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални 
способности, т. 16), да се представи информация, чрез която да се удовлетворява 
изискването, поставено от възложителя за изпълнени дейности, а именно: 
„ Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект, включващ дейности с 
предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка, изпълнен през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите “.

Забележка: Дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената 
поръчка* да се има предвид проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни 
проекти във фаза техническа и/или работна за реконструкция и/или рехабилитация 
и/или изграждане наулична мрежа в населени места.

S  В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности, в отговора на т.6), а) да се опише дали представена информация за 
експерт, се отнася за Специалист "Пожарна безопасност".
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Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 да не присъства информация за

S  В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални 
способности, в отговора на т.6), а) да се представи информация за експерт Инженер 
„Геодезист“ за Обособена позиция № 2 и чрез която да се удовлетворяват изискванията 
на възложителя за Инженер „Геодезист“ ИЛИ да се представи ЕЕДОП за експерт 
Инженер „Геодезист“ за Обособена позиция № 2.

S  В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, да се опише и обхвата на сертификата, вземайки предвид изискването 
на възложителя за притежание на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

•S В Част VI: Заключителни разпоредби да се попълни информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.2. Нов ЕЕДОП от Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, 
за Обособена позиция № 1, в който:

лицето;

В част II т. А да се посочи национален идентификационен номер (ЕГН) на 
физическото лице и пощенски адрес.

•S На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно
предприятие е?“ да не се маркира отговор.

■S Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и 
професионални способности, точка 2.

^  В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6
от ЕЕДОП, да се представи информация за завършено образование, години 
професионален опит, специфичен опит, чрез която да се удовлетворява изискванията 
поставени от възложителя, а именно: „Инженер „Геодезист“ - Висше образование, с 
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Геодезия“ или 
еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към 
професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по специалността; 
опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет * идентичен 
или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна проектантска 
правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ 
при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен“.

3.3. Нов ЕЕДОП от Строителен инженер по Транспортно строителство, за 
Обособена позиция № 1, в който:

S  Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 да не присъства информация за 
лицето;

S  В част II т. А да се посочи национален идентификационен номер (ЕГН) на
физическото лице и пощенски адрес.
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•S На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно 
предприятие е?“ да не се маркира отговор.

■S Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и 
професионални способности, точка 2.

•S В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6 
от ЕЕДОП, да се представи информация за завършено образование, години 
професионален опит, специфичен опит, чрез която да се удовлетворява изискванията 
поставени от възложителя, а именно: „Инженер по част „Пътна“ -  Висше 
образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Транспортно строителство” или еквивалентна съгласно действащите нормативни 
документи, относими към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години 
опит по специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет * идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна 
проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, 
ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен“.

3.4. Нов ЕЕДОП от Строителен инженер по Транспортно строителство, за 
Обособена позиция № 2, в който:

S  Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 да не присъства информация за
лицето;

^  В част II т. А да се посочи национален идентификационен номер (ЕГН) на
физическото лице и пощенски адрес.

S  На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно
предприятие е?“ да не се маркира отговор.

•S Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и 
професионални способности, точка 2.

В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6 от 
ЕЕДОП, да се представи информация за специфичен опит, чрез която да се 
удовлетворява изискванията поставени от възложителя, а именно: „Инженер по част 
„Пътна“ -  Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна съгласно действащите 
нормативни документи, относими към професионалната квалификация; с минимум 5 
(пет) години опит по специалността; опит в проектирането на поне един обект, 
включващ дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка; 
притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно 
чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или 
еквивалентен“.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № УД -  02 -  20 -  1623 от 30.11.2017 г., 
съдържащи:

1. Нов ЕЕДОП „Екозем - Шумен“ ЕООД, в който:
■S В част III: Основания за изключване, буква Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на
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възлагащия орган или възложителя на държавата членка, на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, освен 
маркираният отговор „НЕ“, участникът е декларират че за него не са налични 
обстоятелствата, изисквани от възложителя в документацията, а именно: Участникът 
следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Относно обстоятелството за това, че „Свързани лица не 
могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура“, 
поставено от възложителя, участникът е декларирал не е налично, но декларирантото 
обстоятелство е в различно поле от ЕЕДОП, което комисията приема за формално 
нарушение;

S  В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово 
състояние т. 5 от ЕЕДОП е представена информация за служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална 
отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1 
от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството.

■S В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални 
способности, т. 16), да се представил информация, чрез която се удовлетворява 
изискването, поставено от възложителя за изпълнени дейности, а именно: 
„ Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект, включващ дейности с 
предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка, изпълнен през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите

Забележка: Дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената 
поръчка* да се има предвид проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни 
проекти във фаза техническа и/или работна за реконструкция и/или рехабилитация 
и/или изграждане наулична мрежа в населени места.

■S В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности, в отговора на т.6), а) е представена информация за експерт, като е 
уточнено, че този експерт ще бъде ангажиран: Обособена позиция № 1: За проектант по 
части: „Отводняване“, „ПБЗ“ и „ПБ“; За Обособена позиция № 2: За проектант по 
части: „Геодезия и приложна Геодезия“, „Отводняване“, „ПБЗ“ и „ПБ“.

От представената информация за предложения експерт, комисията установи 
съответствие за поставените от възложителя изисквания за Специалист „Пожарна 
безопасност“.

За Обособена позиция № 2, относно позицията Инженер „Геодезист“, комисията 
не приема направеното предложение, тъй като от представената информация е видно, 
че не са удовлетворени изискванията на възложителя за тази позиция, гласящи: Висше 
образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Геодезия“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими 
към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по 
специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна



пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 
230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен. За 
предложеното лице не е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) 
години опит по специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, 
включващ дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка.

S  В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, участникът е представил номера на удостоверението и дата на издаване, 
но не описал обхвата на сертификата, каквото е изискването поставено от възложителя, 
от което не може да се прежени съответствието с поставеното от възложителя 
изискване относно наличието на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

■S В Част VI: Заключителни разпоредби не е попълнена информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка, но е декларирано, че настоящия 
ЕЕДОП е валиден за всички възложители и за всички обществени поръчки към датата 
на неговото подписва. Комисията приема за формално нарушение не попълването на 
Част VI: Заключителни разпоредби.

2. Нов ЕЕДОП от Строителен инженер по Транспортно строителство, за 
Обособена позиция № 2, в който:

S  Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 не присъства информация за лицето;

•S В част II т. А да е посочен национален идентификационен номер (ЕГН) на
физическото лице и пощенски адрес.

■S На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно
предприятие е?“ не е маркиран отговор.

S  Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и 
професионални способности, точка 2.

■S В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6 
от ЕЕДОП, е представена информация за завършено образование, години 
професионален опит, специфичен опит, чрез която се удовлетворяват изискванията 
поставени от възложителя за позицията „Инженер по част „Пътна“, като е заявено, че 
експерта ще бъде „Инженер по част „Пътна“ за Обособена позиция № 2.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията 
установи, че Участник № 5 — „Екозем - Шумен“ ЕООД, подал оферта за Обособена 
позиция № 1 и № 2, не отговаря изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

За обособена позиция № 1, участникът не отговаря на следните изисквания 
поставени от възложителя:

1. В допълнително представения ЕЕДОП от „Екозем - Шумен“ ЕООД, в част 
IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, освен посочването на притежание на сертификат за 
внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015,



участникът е представил номера на удостоверението и дата на издаване, но не описал 
обхвата на сертификата, каквото е изискването поставено от възложителя, от което 
не може да се прецени съответствието с поставеното от възложителя изискване 
относно наличието на система за управление на качество с обхват проектиране.

2. С протокол № 1/16.11.2017 г., комисията е изискала представяне на Нов 
ЕЕДОП от Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, за Обособена 
позиция № 1, в който:

S  Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 да не присъства информация за 
лицето;

S  В част II т. А да се посочи национален идентификационен номер (ЕГН) на 
физическото лице и пощенски адрес.

■S На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно
предприятие е?“ да не се маркира отговор.

•S Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и
професионални способности, точка 2.

S  В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6
от ЕЕДОП, да се представи информация за завършено образование, години 
професионален опит, специфичен опит, чрез която да се удовлетворява изискванията 
поставени от възложителя, а именно: „Инженер „Геодезист“ - Висше образование, с 
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Геодезия“ или 
еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към 
професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по специалността; 
опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет * идентичен 
или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна проектантска 
правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, |ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ 
при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен“.

С допълнително представените документи, участникът не е представил ЕЕДОП от 
Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, за Обособена позиция № 1. 
Комисията не приема първоначално предложения специалист „Инженер 
„Геодезист“ за Обособена позиция № 1, тъй като не отговаря на поставените от 
възложителя изисквания за „Инженер „Геодезист“ - Висше образование, с 
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Геодезия“ или 
еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към 
професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по специалността; 
опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет 
*идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна 
проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, 
ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен. За предложеното 
лице не е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) години опит по 
специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, включващ 
дейности с предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка.
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3. С протокол № 1/ 16.11.2017 г., комисията е изискала представяне на Нов 
ЕЕДОП от ЕЕДОП от Строителен инженер по Транспортно строителство, за 
Обособена позиция № 1, в който:

S  Над заглавието на ЕЕДОП, на стр. 1 да не присъства информация за 
лицето;

■S В част II т. А да се посочи национален идентификационен номер (ЕГН) на 
физическото лице и пощенски адрес.

S  На въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно 
предприятие е?“ да не се маркира отговор.

S  Да не се представя информация в раздел IV буква В: Технически и 
професионални способности, точка 2.

В раздел IV буква В: Технически и професионални способности, точка 6 от 
ЕЕДОП, да се представи информация за завършено образование, години 
професионален опит, специфичен опит, чрез която да се удовлетворява изискванията 
поставени от възложителя, а именно: „Инженер по част „Пътна“ — Висше 
образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Транспортно строителство” или еквивалентна съгласно действащите нормативни 
документи, относими към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години 
опит по специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет * идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна 
проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, 
ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен“.

С допълнително представените документи, участникът не е представил ЕЕДОП от 
Строителен инженер по Транспортно строителство, за Обособена позиция № 1. 
Комисията не приема първоначално предложения специалист „Строителен 
инженер по Транспортно строителство“, за Обособена позиция № 1, тъй като не 
отговаря на поставените от възложителя изисквания за „Строителен инженер по 
Транспортно строителство“ - Висше образование, с образователно-квалификационна 
степен "магистър" по специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна 
съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната 
квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по специалността: опит в 
проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет ^идентичен или 
сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна проектантска 
правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ 
при условията и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен“. За предложеното лице не 
е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) години опит по 
специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, включващ 
дейности с предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка.

За обособена позиция № 2, участникът не отговаря на следните изисквания 
поставени от възложителя:

1. В допълнително представения ЕЕДОП от „Екозем - Шумен“ ЕООД, в част 
IV: Критерии за подбор, буква Г : стандарти за осигуряване на качеството и стандарти
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за екологично управление, освен посочването на притежание на сертификат за 
внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, 
участникът е представил номера на удостоверението и дата на издаване, но не описал 
обхвата на сертификата, каквото е изискването поставено от възложителя, от което 
не може да се прецени съответствието с поставеното от възложителя изискване 
относно наличието на система за управление на качество с обхват проектиране.

2. В допълнително представения ЕЕДОП от „Екозем - Шумен“ ЕООД, в част 
IV: Критерии за подбор В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и 
професионални способности, в отговора на т.6), а) е представена информация за 
експерт, като е уточнено, че този експерт ще бъде ангажиран: Обособена позиция № 1: 
За проектант по части: „Отводняване“, „ПБЗ“ и „ПБ“; За Обособена позиция № 2: За 
проектант по части: „Геодезия и приложна Геодезия“, „Отводняване“, „ПБЗ“ и 
„ПБ“.

За Обособена позиция № 2, относно позицията Инженер „Геодезист“, комисията 
не приема направеното предложение, тъй като от представената информация е видно, 
че не са удовлетворени изискванията на възложителя за тази позиция, гласящи: Висше 
образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Геодезия“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими 
към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по 
специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка: притежаващ валидна 
пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 
230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен. За 
предложеното лице не е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) 
години опит по специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, 
включващ дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не 
допуска Участник № 5 -  „Екозем - Шумен“ ЕООД до разглеждане на 
представеното техническо предложение, в предвид обстоятелството, че от 
представените документи се установява, че участникът не отговаря на критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Комисията предлага на възложителя Участник № 5 -  „Екозем - Шумен“ 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата както за Обособена позиция № 
1, така и за Обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не 
отговаря на поставените критерии за подбор.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

За Обособена позиция № 1:
1. Участникът не е представил информация за обхвата на сертификата за 

внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, 
от което не може да се прецени съответствието с поставеното от възложителя 
изискване относно наличието на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

2. С допълнително представените документ^, участникът не е представил 
ЕЕДОП от Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, за Обособена
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позиция № 1. Комисията не приема първоначално предложения специалист 
„Инженер „Геодезист“ за Обособена позиция № 1, тъй като не отговаря на 
поставените от възложителя изисквания за „Инженер „Геодезист“ - Висше 
образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Геодезия“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими 
към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по 
специалността: опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна 
пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 
230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен. За 
предложеното лице не е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) 
години опит по специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, 
включващ дейности с предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка.

3. С допълнително представените документи, участникът не е представил 
ЕЕДОП от Строителен инженер по Транспортно строителство, за Обособена 
позиция № 1. Комисията не приема първоначално предложения специалист 
„Строителен инженер по Транспортно строителство“, за Обособена позиция № 1, 
тъй като не отговаря на поставените от възложителя изисквания за „Строителен 
инженер по Транспортно строителство“ - Висше образование, с образователно- 
квалификационна степен "магистър" по специалност „Транспортно строителство” или 
еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към 
професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по специалността; 
опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет 
^идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна 
проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, 
ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен“. За предложеното лице не 
е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) години опит по 
специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, включващ 
дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка.

За Обособена позиция № 2:
1. Участникът не е представил информация за обхвата на сертификата за 

внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, 
от което не може да се прецени съответствието с поставеното от възложителя 
изискване относно наличието на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

2. В допълнително представения ЕЕДОП от „Екозем - Шумен“ ЕООД, в 
част IV: Критерии за подбор В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и 
професионални способности, в отговора на т.6), а) е представена информация за 
експерт, като е уточнено, че този експерт ще бъде ангажиран: Обособена позиция № 1: 
За проектант по части: „Отводняване“, „ПБЗ“ и „ПБ“; За Обособена позиция № 2: За 
проектант по части: „Геодезия и приложна Геодезия“, „Отводняване“, „ПБЗ“ и 
„ПБ“.

За Обособена позиция № 2, относно позицията Инженер „Геодезист“, комисията 
не приема направеното предложение, тъй като от представената информация е видно, 
че не са удовлетворени изискванията на възложителя за тази позиция, гласящи: Висше
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образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност 
„Геодезия“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими 
към професионалната квалификация; с минимум 5 (пет) години опит по 
специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ дейности с 
предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна 
пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 
230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или еквивалентен. За 
предложеното лице не е представена информация за наличието на минимум 5 (пет) 
години опит по специалността, както и опит в проектирането на поне един обект, 
включващ дейности с предмет ^идентичен или сходен на обществената поръчка.

4. С Протокол № 1/ 16.11.2017 г., комисията е изискала от Участник № 6 - „Ий 
Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, по отношение на 
документите за Обособена позиция № 1, да представи:

4.1. Нов ЕЕДОП от „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ 
ЕООД, в който:

■S В част И: Информация за икономическия оператор да се представи
коректният идентификационен номер.

S  В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, 
участникът да посочи коректния отговор, който да бъде в съответствие с декларираните 
от него обстоятелства в същото поле, като в случай че отговорът е „НЕ“, не следва да се 
попълва следващото поле.

■S В част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление, освен посочването на притежание на 
сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN 
ISO 9001:2008, да се опише и обхвата на сертификата, вземайки предвид изискването 
на възложителя за притежание на система за управление на качество с обхват 
проектиране.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № УД -  02 -  20 — 1614 от 29.11.2017 г., 
съдържащи:

1. Нов ЕЕДОП, в който:
■S В част II: Информация за икономическия оператор е представен коректен 

идентификационен номер;
■S В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, 
участникът е посочил отговор „НЕ“, което е в съответствие с декларираните от него 
обстоятелства в същото поле.
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След разглеждане на допълнително представените документи, комисията 
установи, че Участник № 6 -  „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ 
ЕООД, по отношение на документите за Обособена позиция № 1 отговаря на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 6 -  „Ий Кей Джей 
България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, по отношение на документите за 
Обособена позиция № 1 до разглеждане на представеното техническо 
предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими 
документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 
участие.

III. ЕТАП. Преглед, проверка за съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на 
техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Оценяването и класирането на офертите на участниците, за всяка една обособена 
позиция, се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий 
„оптимално съотношение качество/цена“.

Комплексна оценка (КО) = ОИ + ОЦ 

„ОИ” е оценката по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“

„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният 
брой точки, които може да получи участник е 100 т., сумарно от показателите.

1. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА“

Максималният брой точки, които може да получи участник по този показател е
50 т.

По този показател се оценява дали предложението на участника показва 
познаване на актуалната ситуация и цялостния процес по изпълнение на поръчката за 
предоставяне на качествена услуга. Комисията оценява дали от предложението на 
участника е видно познаване на особеностите, които могат да възникнат при 
изпълнението на договора. Предмет на оценка е взаимодействието и координацията на 
участниците в процеса, както и вътрешния контрол за предоставяне на качествена 
услуга.
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Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като 
минимум:

- Стратегия за изпълнение на поръчката, съдържаща дейности, които ще бъдат 
извършени при изпълнение на поръчката, сроковете за изпълнението им, тяхната 
последователност и резултатите о т изпълнението им;

- Линеен график за изпълнение на предвидените дейности, включващ 
времетраене и последователност на всяка от дейностите.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в настоящата процедура, 
в случай че, представи техническо предложение, което не включва минималните 
изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите 
спецификации и/или документацията за участие и/или частите на техническото 
предложение не съответстват помежду си.

_______Точките по показателя се присъждат на база експертна оценка, както следва:_____

Критерии Оценка
(точки)

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
поставените от Възложителя в документацията изисквания относно 
съдържанието на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, 
което осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, и ги надгражда с кумулативното изпълнение/наличие на 
следните обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура включваща 
йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, 
както и задачите, произтичащи от тези отговорности на всеки член на 
екипа, зает с изпълнението на поръчката и методите за осъществяване на 
комуникация с Възложителя.
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Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, 
което осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, и ги надгражда с кумулативното изпълнение/наличие на 
следните обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура включваща 
йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, 
както и задачите, произтичащи от тези отговорности на всеки член на 
екипа, зает с изпълнението на поръчкат и методите за осъществяване на 
комуникация с Възложителя.

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на 
прилагането им, чрез прилагането на които е онагледен ефектът за 
постигане качествено изпълнение на поръчката.

50

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНА
ЦЕНА‘
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До оценка по показател „Предложена цена“ (ПЦ) се допускат само оферти, 
които съответстват на условията за изпълнение на поръчката. Оценяването по финансов 
показател - „Предложена цена”, на съответния участник се извършва по формулата:

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ у )  х 50, където:

ПЦ min - най-ниската предложена цена в лева, без вкл. ДДС, от всички ценови 
предложения.

ЦПУ - предложената обща цена в лева, без вкл. ДДС, на съответния участник в 
ценовото му предложение.

Максималният брой точки, които може да получи участник по този показател е
50 т

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат 
при прилагане на съответната формула, се закръгляват до втория знак след десетичната 
запетая.

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да 
съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за 
изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна 
стойност и стойностите по отделните пера - изготвяне на работни проекти и авторски 
надзор на настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена и/или 
за стойностите по отделните пера - изготвяне на работни проекти и авторски надзор се 
отстраняват от участие в процедурата.

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти 
над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата 
спецификация.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 
пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се 
взима предвид изписаната с думи обща цена.

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на 
Участника от процедурата.

Крайно класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени 
за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 
оценка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две 
или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по- 
изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т.1, сравнени в 
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
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ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. 
Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“: 

УЧАСТНИК № 1 -  „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание 

„Предложение за изпълнение на поръчката”

В своето предложение, участникът е представил очаквани резултати и принципи 
за гарантиране на високо качество.

Участникът предвижда да приложи Комплексен интегриран териториален 
подход, в който са посочени следните фази:

1. Интегриране -  посочени са предимствата от него;
2. Управление — представени са етапи в тази фаза;
3. Изпълнение - в себе си, фазата съдържа 2 етапа: 1 етап: Изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Работен проект“,' които е съобразен с нормативната 
уредба и включва части като част „Геодезия“, част „Пътна“, част „Пожарна 
безопасност“, част „Сметна документация“ (изготвяне на подробна КСС за видовете 
СМР); 2 етап: Осъществяване на авторски надзор;

4. Администриране -  посочени са дейности: Администриране и Отчитане на 
дейностите по изпълнение на поръчката и съхранение на документацията, Срещи на 
Екипа за изпълнение на поръчката с Участниците в процеса и трети лица, Изпълнение 
на договора. Предаване на Възложителя на изготвения Инвестиционния проект във 
фаза “Работен проект“ и Упражняване на авторски надзор. Също така са описани и 
поддейности към всяка от изброените дейности, които съдържат описание на 
изпълнението, участници, необходимо оборудване и резултат.

Представена е схема на комуникация, която съдържа Възложител, Управител на 
фирмата проектант, периодични работни срещи (планирани/извънредни), текущи 
действия, констатирани проблеми и решения на проблемите.

Участникът е представил структура на екипа и организация на работа, като е 
представен екип, който съдържа инженер по част „Пътна“, експерт по част „Геодезия“, 
проектант по част „Пожарна безопасност“. Посочени са задачите и отговорностите на 
членовете от екипа, произтичащи от задълженията им.

Приложена е схема с представени участници: Възложител, Управител на 
фирмата проектант, инженер Геодезист, инженер по част „Пътна“, инженер „ПБ“, 
Съгласувателни действия, Коректни мерки и действия.
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Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол. Представени са няколко 
вида контрол: вътрешен оперативен контрол, количествен контрол, качествен контрол, 
контрол във времето (Авторски надзор). Също така са идентифицирани и методи за 
изпълнение на договора, които участникът заявява, че ще са съобразени с действащата 
нормативна уредба.

Като следваща точка от своето предложение, участникът посочва изготвяне на 
Инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ по отделни части:

-  По част „Геодезия“;
-  По част „Пътна“;
-  По част „Пожарна безопасност“;
-  Изготвяне на Количествено-стойностни сметки/сметна документация;

Описано е изпълнението на всяка поддейност, както и участници,
необходимо оборудване, резултат и срок за изпълнение.

Като приложение, участникът е представил „Детайлен график за разпределение 
на задачите между експертите и времето през което ще са ангажирани с изготвянето на 
Инвестиционния проект на фаза „Работен проект“ -в  графика са включени вид дейност, 
експерт, брой дни за изпълнение и календарни дни в месеца.

След преглед на техническото предложение и приложенията към него, 
комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и 
допуска до по-нататьшно оценяване участника „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД по 
Обособена позиция №  1.

УЧАСТНИК № 2 - ..СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 28 (двадесет и осем) календарни дни.

Кратко описание

..Предложение за изпълнение на поръчката“

Участникът е представил целта на поръчката. Представени са етапи от 
предвидената стратегия за изпълнение на поръчката - планиране, организация, 
изпълнение.

Участникът разделя изпълнението на обществената поръчка на два основни 
етапа, първият е „Изработване на работен проект с подробни количествено-стойностни 
сметки по видове СМР, както и спецификация на предвидените за влагане строителни 
продукти“. Вторият етап е „Упражняване на авторски надзор".

Представени са улиците, обект на поръчката, целта на проекта и предвидения 
обхват на работния проект - предвижда се да бъде разработен в съответствие с 
техническата спецификация и действащата нормативна уредба.

Изброени са основни дейности, които ще бъдат заложени в проекта.
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Участникът разделя изпълнението на два основни етапа:

I Етап -  проектиране;

II Етап -  авторски надзор.

Графично е представена последователността на предвидените етапи.

Дейностите в рамките на първия етап са:

1. Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти 
за обекта и определяне на конкретните им ангажименти -  включва проектант по част 
„Геодезия“, проектант по част „Пътна“, проектант по част „Пожарна безопасност“, 
проектант по част „План за безопасност и здраве“;

2. Извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и 
наличната документация;

3. Изпълнение на проектирането и комуникация -  включва изготвяне на 
проекти по отделните части „Геодезическа“, „Пътна“, „ПБЗ“, „ПБ“, „Количествено- 
стойностни сметки;

4. Предаване на проекта за съгласуване и одобряване и евентуално 
отстраняване на нередности.

Приложена е схема, която включва дейностите предвидени в I Етап, похвати за 
изпълнение и продължителността им.

Като следваща точка от своето предложение за изпълнение на поръчката, 
участникът е посочил сроковете за проектиране във фаза „Работен проект“. 
Представени са резултатите, които се очакват след разработването на проектите по 
отделните части.

Участникът е представил схема на йерархична структура, която съдържа 
Възложител, Изпълнител, Проектант по част „Геодезия“, Проектант по част „Пътна“, 
Проектант по част „ПБ“, Проектант по част „ПБЗ“.

Посочени са отговорностите, както и задачите, произтичащи от отговорностите 
на членовете от екипа.

Предложена е организационна структура, в която са включени Възложител, 
Изпълнител, Администрация Финанси и Счетоводство, Помощен персонал Техн. 
сътрудници и логистика, Инженер „Геодезист“, Инженер по част „Пътна“, Специалист 
„ПБЗ“, Специалист „ Пожарна безопасност“.

Участникът е представил втория основен етап -  Упражняване на авторски 
надзор, в него са описани дейностите, срокове, организационна структура, йерархична 
обвързаност, отговорности и задачи на членовете на екипа.

Предложени са методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и други 
заинтересовани страни и са представени следните начини за осъществяване на 
комуникацията с Възложителя Лично, По електронен път при условията и по реда на 
ЗЕД и електронния подпис; По пощата и др.
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Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол, представена е Система за 
управление на качеството, която съдържа три процеса: Планиране, Осигуряване, 
Контролиране, процесите са описани и е представена схема на Модел на СУК, основана 
на процеси.

Представени са мерки за осигуряване на качеството -  спазване на нормативна 
уредба; спазване на задълженията, описани в проекто-договора; използване на високо 
квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на настоящата поръчка.

Участникът се ангажира с осъществяване на вътрешен контрол, свързан с 
гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на 
обществената поръчка, действия по прилагане на действащото законодателство и 
нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под- 
дейностите в рамките на обособената позиция, осигуряване на адекватно 
взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен Възложителя и др.

Представени са рискове, които биха повлияли при изпълнението на поръчката - 
административен, финансов, правен и др. Представена е стратегия и мерки на 
изпълнителя за анализ и управление на риска, мониторинг на проявленията на 
отрицателното въздействие на рисковете на изпълнение на договора, като са посочени 
и описани два подхода. Приложена е таблица с потенциални рискове, вероятност и 
степен на влияние, като потенциалните рискове са описани в отделни точки.

Като приложение, участникът е представил „Индикативен план -  график за 
изпълнение на обект „Реконструкция на части от улична мрежа в населени места на 
територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“, съдържащ 
основни дейности и продължителността им в календарни дни.

След преглед на техническото предложение и приложенията към него, 
комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и 
допуска до по-нататъшно оценяване участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по 
обособена позиция №  1.

УЧАСТНИК № 4 - ..ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание 

„Предложение за изпълнение на поръчката“

Участникът е представил общи положения и съдържание на офертата.

Представени са 2 задачи и етапи за реализацията им, както следва:

>  Задача 1: Изработване на инвестиционен проект във фаза «работен 
проект» с подробни количествено-стойностни сметки по видове строително-монтажни 
работи, както и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, 

подготвителен;
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изпълнение;
приключване.

>  Задача 2: Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на 
строително-монтажните работи: 

подготвителен; 
изпълнение; 
приключване.

Описани са основните дейности обхващащи етапите.

Представен е списък на нормативни документи, в съответствие с които 
предвижда да изпълни предмета на поръчката.

Участникът е посочил, че проектните решения ще бъдат съобразени с 
действащите нормативни документи, устройствените схеми и планове, действащи на 
територията на разработката, а транспортните и техническите характеристики на 
проектните решения ще бъдат съобразени с функционалната класификация на пътното 
трасе и Наредба №2 за проектиране комуникативно-транспортните системи на 
урбанизираните територии. Представена е целта и обхвата на поръчката. Предвижда се 
проектните материали да се представят в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител 
в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на електронен носител.

Представени са основни изисквания към инвестиционния проект -  да бъде 
разработен в съответствие с Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на 
инвестиционните проекти, ЗУТ, обяснителните записки - обосновават приетите 
технически решения, цитират нормативните документи, използвани при проектирането 
и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация, всяка част 
на инвестиционния проект да съдържа количествена сметка за необходимите за 
реализацията строително - монтажни работи и самостоятелна спецификация на 
необходимите материали и оборудване и др.

За Задача 1 - Изработване на инвестиционен проект във фаза «работен проект» с 
подробни количествено-стойностни сметки по видове строително-монтажни работи, 
както и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в съответствие 
с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, участникът е описал 
дейностите, които ще изпълни в Етап 1 -  Подготвителен.

Относно Задача 1 , Етап 2 -  Изпълнение, участникът е:

Представено е съдържанието на част „Геодезия“ и са описани дейностите 
предвидени за изпълнение като са посочени изходите данни и резултати от 
изпълнението на отделните дейности.

Представено е съдържанието на част „Пътна“, като са представени 
резултати и изходни данни.

Представено е съдържанието на част „Пътна“ и част „Проектно- сметна 
документация“ и предвидените дейности.

Относно Задача 1 , Етап 3 -  Приключване, участникът предвижда одобряване на 
проекта от компетентни органи и отстраняване на забележки.

За задача 2 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително- 
монтажните работи са представени и описани дейностите, които ще се изпълняват.
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Участникът е представил състава на експертния екип, както следва:

>  Ръководител екип -  Пътно строителство;
>  Г еодезия;
>  Пожарна безопасност и Пътно строителство;
>  Количествено -  стойностни сметки и Пътно строителство.

В табличен вид са представени дейностите и отговорните експерти.

Участникът е представил функции и отговорности на отделните експерти в 
таблица.

Представени са подходи и методи за изпълнение на поръчката.

Участникът посочва, че организационната структура е от линеен тип и представя 
характеристиките й. Предвижда се взаимодействието с Възложителя да се осъществява 
от Ръководителя на проекта и експертите.

Представени са основни мерки, които са включени в процедурите за контрол, 
взаимодействие и субординация между експертите и/или Възложителя, като -  начин на 
планиране, строго спазване на йерархичната структура и др.

Участникът е представил механизми и процедури от своя идеен подход, който 
ще спазва при изпълнение на задълженията си.

Представени са мерки за осигуряване на качеството — Осъществяване на 
вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите 
съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по прилагане на 
действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 
осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената позиция, 
осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен 
Възложителя и др.

Участникът предвижда провеждането на встъпителна среща, междинни срещи и 
заключителна среща с Възложителя.

Участникът е дефинирал и анализирал 8 риска.

Представен График за изпълнение на проектно-проучвателните работи, 
включващ следните части: „Геодезия“ , „Пътна“, „Пожарна безопасност“, 
„Количествени сметки и комплектоване на проектната документация“ и „Авторски 
надзор“, с посочени дейности и продължителност им в дни.

След направения преглед на представеното Предложение за изпълнение на 
поръчката Комисията установи, че представеното не отговаря на изискванията 
поставени от Възложителя, тъй като в представения график се съдържат 
следните видове части: „Геодезия“, „Пътна“, „Пожарна безопасност“, 
„Количествени сметки и комплектоване на проектната документация“ и част 
„Авторски надзор“, като за всеки вид работа са посочени дейности и 
продължителността им в дни, а в текстовата част на предложението, 
участникът е заявил, че ще изпълнени следните дейности: Задача 1: Изработване 
на инвестиционен проект във фаза «работен проект» с подробни количествено- 
стойностни сметки по видове строително-монтажни работи, както и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в съответствие
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с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, включваща: 
Етап 1 - Подготвителен; Етап 2 Изпълнение -  част „Геодезия" , „Пътна", 
„Пожарна безопасност", „Количествени сметки и комплектоване на проектната 
д о к у м е н т а ц и я Етап 3 Приключване -  одобряване на проекта от 
компетентните органи, отстраняване на забележки, като за всеки етап е 
представил дейностите, които попадат в него; Задача 2: Осъществяване на 
авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи.

В представения линеен график са представени дейностите от Задача 1, 
Етап 2 - Изпълнение , включващ изпълнение на частите: „Геодезия" , „Пътна", 
„Пожарна безопасност", „Количествени сметки и комплектоване на проектната 
документация" и част „Авторски надзор", но не присъстват предвидените за 
изпълнение дейности от предвидения от Участника Етап 1 -  Подготвителен и 
Етап 3 Приключване -  одобряване на проекта от компетентните органи, 
отстраняване на забележки от Задача 1.

Изискването на възложителя, по отношение на линейния график, е да 
съдържа: последователността на изпълнение на ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, 
времетраенето им и взаимовръзките между тях.

Също така, от представения график не са видни и взаимовръзките между 
всички предвидени за изпълнение дейности, представени в текстовата част на 
предложението, тъй като някои от тези дейности не присъстват в представения 
график.

Предвид гореописаното съдържание на „Предложението за изпълнение на 
поръчката" и представеният линеен график за изпълнение, комисията установи, 
че не е налично съответствие между тях, което се явява неизпълнение на 
изискванията поставени от Възложителя относно съдържанието на 
техническото предложение и предвид обстоятелството залегнало в 
документацията за участие, гласящо: „Участникът се отстранява от по- 
нататъшно участие в настоящата процедура, в случай че, представи техническо 
предложение, което не включва минималните изисквания на възложителя и/или 
не отговаря на изискванията на техническите спецификации и/или 
документацията за участие и/или частите на техническото предложение не 
съответстват помежду си", участникът не се допуска до по-нататъшно участие 
в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ИЛИЯ БУРДА" ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата, по Обособена позиция №  1, на 
основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 6 - ..ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ 
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание
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„Предложение за изпълнение на поръчката“

Участникът е представил целта и предмета на поръчката, като са изброени 
улиците, попадащи в предмета на обособената позиция; описани са съществуващото 
положение; показатели, върху които ще повлияе проектното решение и изисквания към 
инвестиционния проект. Представени са дейности, които Участникът предвижда да 
изпълни преди започване на проектирането и е представена нормативна уредба, 
приложима при изпълнение на поръчката.

Посочено е съдържанието на отделните части:

-  Част „Г еодезия“;
-  Част „Пътна“;
-  Част „Пожарна безопасност“;
-  Част „План за безопасност и здраве“;
-  Изготвяне на количествено -  стойностна сметка за видовете СМР.

Представена е организационна схема, която включва Възложител, инженер по 
част „Пътна“, инженер „Геодезист“, специалист „Пожарна безопасност“.

Участникът е предвижда екип от следните членове:

-  Инженер по част „Пътна“;
-  Инженер „Г еодезист“;
-  Специалист „Пожарна безопасност“,

като за всеки член от екипа са представени и задължения му.

Участникът е описал основните проектантско-проучвателни дейности, 
последователност на изпълнението и взаимовръзка между отделните части на проекта.

Описани са следните дейности:

Геодезично заснемане -  посочени са поддейности, срок за изпълнение на 
дейността, член от екипа, който ще извършва дейността;

Изработване на доклад за Възложителя - посочени са поддейности, срок 
за изпълнение на дейността, член от екипа, който ще извършва дейността;

Част „Пътна“ - посочени са поддейности, срок за изпълнение на 
дейността, член от екипа, който ще извършва дейността;

-  Част „Пожарна безопасност“ -  посочени са срок за изпълнение и части, 
които ще включва;

-  Част „План за безопасност и здраве“ - посочен е срок за изпълнение;
-  Част „Сметна документация” - посочени са срок за изпълнение

Описан е процесът на взаимодействие между Възложител и Изпълнител, 
включващ две формални форми и две неформални форми на комуникация.

Предвиден е контрол на качеството на крайния продукт, процедури за 
мониторинг. В тях, участника посочва дейности по управление, система за контрол, 
преглед и система за мониторинг.
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Участникът е идентифицирал и анализирал 6 риска, които биха имали 
въздействие върху изпълнението на поръчката.

Представен е линеен график за изпълнение на дейности, като са представени 
видовете работа, която ще се осъществява и продължителността им в календарните 
дни.

След направения преглед на представеното Предложение за изпълнение, 
Комисията установи, че представеното не отговаря на изискванията, поставени 
от Възложителя, тъй като са представени дейностите, които ще бъдат 
извършени при изпълнение на поръчката, сроковете за изпълнението им и 
тяхната последователност, но не са представени резултати от изпълнението на 
дейностите. Участникът предвижда да изпълни „Геодезично заснемане“ с 
представяне и на поддейности; „Изработване на доклад за В ъ з л о ж и т е л я с  
представяне и на поддейности; Част „Пътна“, с представяне и на поддейности; 
Част „Пожарна безопасност“, Част „План за безопасност и здраве“, Част 
„Сметна документация”, като резултати са представени единствено за 
поддейности „Работна геодезическа основа“ и „Маркиране на място, заснемане на 
теренни подробности и изготвяне на цифров модел“ от дейността „Геодезично 
заснемане“, за всички останали дейности и поддейности резултати не са 
представени, което се явява неизпълнение на изискванията поставени от 
възложителя относно съдържанието на „Предложението за изпълнение“, а 
именно: Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и 
трябва да съдържа като минимум: Стратегия за изпълнение на поръчката, 
съдържаща дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на поръчката, 
сроковете за изпълнението им, тяхната последователност и резултатите от 
изпълнението им: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности, 
включващ времетраене и последователност на всяка от дейностите.

Предвид гореописаното съдържание на „Предложението за изпълнение на 
поръчката“, комисията установи неизпълнение на изискванията поставени от 
Възложителя относно съдържанието на „Предложението за изпълнение“ и 
предвид обстоятелството залегнало в документацията за участие, гласящо: 
„Участникът се отстранява от по-нататъшноучастие в настоящата процедура, 
в случай че, представи техническо предложение, което не включва минималните 
изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите 
спецификации и/или документацията за участие и/или частите на техническото 
предложение не съответстват помежду си“, участникът не се допуска до по- 
нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „Ий Кей Джей България 
Кънсълтинг Енджинърс “ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, по 
Обособена позиция №  1, на основание чл. 107, т. 2, б. “а “ от ЗОП, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

УЧАСТНИК № 7 - ..ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД
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Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание 

„Предложение за изпълнение на поръчката“
Участникът е представил обхвата на поръчката и нормативна база, на която 

предвижда да съответстват проектите.

Участникът посочва, че ще представи работен проект в съответствие с 
изискванията за обема и съдържанието, специфичните изисквания на Възложителя и 
всички действащи към момента нормативни документи. Представени са улиците, 
предмет на поръчката. Предвижда се част „Пътна“- комуникационно-транспортно 
обслужване да бъде разработена на специализиран софтуер.

Представени са общи изисквания към проектното решение. Участникът е 
представил съдържанието на работния проект, като е предвижда следните части:

-  Г еодезия;
-  Пътна;
-  Конструктивна -  при необходимост;

ППЗ;
Проектно-сметна документация, вкл. Количествени и Количествено- 

стойностни сметки за всяка проектна част.

Описан е начинът на оформяне и представяне на проектните материали.

Представена е методология за решаване на проектантската задача, включваща 
следните етапи:

1. Изготвяне на технически проект -  разделя се на 4 подетапа: 
Организационен; Аналитичен; Проектен; Комплектоване на проектната документация и 
съдействие за съгласуването й.

Описани са дейности към всеки от подетапите. В подетап „Проектен“, 
участникът е включил изготвяне на: част „Геодезия“, част „Пътна“, част „Подземна и 
наземна техническа инфраструктура“, част „Организация и безопасност на 
движението“, част „ПБЗ“ и част „Проектно сметна документация“;

2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Представена е Работна програма, с включени организация и управление на 
поръчката. В организацията на експертния екип, участникът е представил принципи на: 
организационна структура на Изпълнителя, организация на работата на всеки участник, 
оперативна организация, вътрешен контрол и комуникация с представителите на 
Възложителя.

В точка „Управление изпълнението на договора“, са представени следните 
подходи: управление на комуникациите, вътрешен контрол и система за гарантиране на 
качеството, модел и процес на взаимодействие с Възложителя.
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Участникът е представил „План за изпълнение на поръчката“, който включва 
обхват, основни етапи и създаване на предпоставки за съкращаване сроковете на работа 
и осигуряване на качествено изпълнение.

Участникът е идентифицирал 5 риска и е предложил в табличен вид мерки за 
намаляване или предотвратяване на рисковете, оценка, обосновка и мерки за 
преодоляване на съответните рискове.

След направения преглед, Комисията установи, че участникът е заявил, че 
представя Приложение 1 „Времеви график за изпълнение на дейностите“, но 
същият не е представен.

Предвид гореописаното съдържание на „Предложението за изпълнение на 
поръчката“ и предвид факта, че не е представен линеен график за изпълнение, 
комисията установи, че представеното „Предложение за изпълнение“ не отговаря 
на минималните изисквания на възложителя относно съдържанието му, а 
именно: „Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и 
трябва да съдържа като минимум: Стратегия за изпълнение на поръчката, 
съдържаща дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на поръчката, 
сроковете за изпълнението им, тяхната последователност и резултатите о т 
изпълнението им; Линеен график за изпълнение на предвидените дейности, 
включващ времетраене и последователност на всяка от дейностите“ и предвид 
обстоятелството залегнало в документацията за участие, гласящо: 
„Участникът се отстранява от по-нататъшноучастие в настоящата процедура, 
в случай че, представи техническо предложение, което не включва минималните 
изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите 
спецификации и/или документацията за участие и/или частите на техническото 
предложение не съответстват помежду си“, участникът не се допуска до по- 
нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ да 
бъде отстранен от участие в процедурата, по Обособена позиция №  1, на 
основание чл. 107, т. 2, б. “а “ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община 
Кубрат и осъществяване на авторски надзор“:

УЧАСТНИК № 1 -  „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 2 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание

„Предложение за изпълнение на поръчката”
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В своето предложение, участникът е представил очаквани резултати и принципи 
за гарантиране на високо качество.

Участникът предвижда да приложи Комплексен интегриран териториален 
подход, в който са посочени следните фази:

1. Интегриране -  посочени са предимствата от него;
2. Управление -  представени са етапи в тази фаза;
3. Изпълнение - в себе си, фазата съдържа 2 етапа: 1 етап: Изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, които е съобразен с нормативната 
уредба и включва части като част „Геодезия“, част „Пътна“, част „Пожарна 
безопасност“, част „Сметна документация“ (изготвяне на подробна КСС за видовете 
СМР); 2 етап: Осъществяване на авторски надзор;

4. Администриране -  посочени са дейности: Администриране и Отчитане на 
дейностите по изпълнение на поръчката и съхранение на документацията, Срещи на 
Екипа за изпълнение на поръчката с Участниците в процеса и трети лица, Изпълнение 
на договора, Предаване на Възложителя на изготвения Инвестиционния проект във 
фаза “Работен проект“ и Упражняване на авторски надзор. Също така са описани и 
поддейности към всяка от изброените дейности, които съдържат описание на 
изпълнението, участници, необходимо оборудване и резултат.

Представена е схема на комуникация, която съдържа Възложител, Управител на 
фирмата проектант, периодични работни срещи (планирани/извънредни), текущи 
действия, констатирани проблеми и решения на проблемите.

Участникът е представил структура на екипа и организация на работа, като е 
представен екип, който съдържа инженер по част „Пътна“, експерт по част „Геодезия“, 
проектант по част „Пожарна безопасност“. Посочени са задачите и отговорностите на 
членовете от екипа, произтичащи от задълженията им.

Приложена е схема с представени участници: Възложител, Управител на 
фирмата проектант, инженер Геодезист, инженер по част „Пътна“, инженер „ПБ“, 
Съгласувателни действия, Коректни мерки и действия.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол. Представени са няколко 
вида контрол: вътрешен оперативен контрол, количествен контрол, качествен контрол, 
контрол във времето (Авторски надзор). Също така са идентифицирани и методи за 
изпълнение на договора, които участникът заявява, че ще са съобразени с действащата 
нормативна уредба.

Като следваща точка от своето предложение, участникът посочва изготвяне на 
Инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ по отделни части:

-  По част „Геодезия“;
-  По част „Пътна“;
-  По част „Пожарна безопасност“;
-  Изготвяне на Количествено-стойностни сметки/сметна документация;

Описано е изпълнението на всяка поддейност, както и участници,
необходимо оборудване, резултат и срок за изпълнение.

29



Като приложение, участникът е представил „Детайлен график за разпределение 
на задачите между експертите и времето през което ще са ангажирани с изготвянето на 
Инвестиционния проект на фаза „Работен проект“ -в  графика са включени вид дейност, 
експерт, брой дни за изпълнение и календарни дни в месеца.

След преглед на техническото предложение и приложенията към него, 
комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и 
допуска до по-нататъшно оценяване участника „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД по 
Обособена позиция №  2.

УЧАСТНИК № 3 - ..СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 2 на поръчката 27 (двадесет и седем) календарни дни.

Кратко описание

..Предложение за изпълнение на поръчката“

Участникът е направил представяне на дружеството, като е посочил, че има 
въведени Система за управление на качеството ISO 9001:2015 г., Система за 
управление на околната среда ISO 14001:2015 и Система за управление на безопасност 
на труда OHSAS 180001:2007.

Представени са целта, основни дейности, които да бъдат заложени в проекта, 
обхватът на поръчката и проектните части, както следва: Геодезия, Пътна, Пожарна 
безопасност, ПБЗ и Сметна документация (Количествено-стойностна сметка).

Участникът посочва, че ще изпълни поръчката съгласно действащите 
национални нормативни документи, подзаконовите нормативни актове, техническите 
правила и норми, както и добрите инженерни практики, като се съобрази с всички 
изисквания на Възложителя, описани в Техническите спецификации.

Описани и анализирани са дейностите, предвидени при изпълнението на 
поръчката.

Представено е съдържанието на всички части и са посочени изходните данни и 
резултати от изпълнението на отделните дейности.

Участникът е представил екип от следните експерти:

• Проектант по част „Пътна”;
• Инженер по част „Геодезия“;
• Специалист по част „ПБЗ“;
• Специалист по част „ПБ“.

Предвижда се провеждането на регулярни срещи с Възложителя и други 
заинтересовани страни, като резултат ще бъде изготвян протокол, в който ще бъдат 
описани взетите решения. Участникът е представил и няколко начина за обмен на 
информация между него и Възложителя.
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Представени са отговорности и дейности на членовете на екипа. Участникът 
предвижда за изпълнението на поръчката прилагането на специално разработена 
Система за управление на качеството. Посочени са процеси и принципи за 
управлението на качеството.

Представени са мерки за осигуряване на качеството -  осъществяване на 
вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите 
съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по прилагане на 
действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 
осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената позиция, 
осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен 
Възложителя и др. Като конкретни мерки, които участникът ще съблюдава са: спазване 
на нормативна уредба; спазване на задълженията, описани в проекто-договора; 
използване на високо квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на 
настоящата поръчка, реализиране на проекта с квалифициран персонал.

Участникът предвижда да бъде изготвена система за управление на качеството, 
специално разработена за поръчката, като са описани са процеси, свързани с 
управлението на качеството -  планиране, осигуряване и контролиране, които процеси 
ще бъдат спазване по време на изпълнение на обществената поръчка.

Участникът е представил като приложения:

Организационна структурна схема на организация на екипа от 
проектанти, в която са включени: Възложител; Проектант/инженер по част „Пътна“, 
Инженер -  геодезист; Експерт по част „ПБ“; Експерт по част „ПБЗ“; Други 
заинтересовани страни;

План-график, включващ: Дейностите, съгласно представената стратегия 
при изпълнение на поръчката; Продължителност /дни/ и Календарни дни.

След преглед на техническото предложение и приложенията към него, 
комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и 
допуска до по-нататъшно оценяване участника „СТРОИНОРМ“ ЕООД Обособена 
позиция №  2.

УЧАСТНИК № 4 - ..ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 2 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

Кратко описание

„Предложение за изпълнение на поръчката“

Участникът е представил общи положения и съдържание на офертата.

Представени са 2 задачи и етапи за реализацията им, както следва:

>  Задача 1: Изработване на инвестиционен проект във фаза «работен 
проект» с подробни количествено-стойностни сметки по видове строително-монтажни
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работи, както и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, 

подготвителен; 
изпълнение; 
приключване.

>  Задача 2: Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на 
строително-монтажните работи: 

подготвителен; 
изпълнение; 
приключване.

Описани са основните дейности обхващащи етапите.

Представен е списък на нормативни документи, в съответствие с които 
предвижда да изпълни предмета на поръчката.

Участникът е посочил, че проектните решения ще бъдат съобразени с 
действащите нормативни документи, устройствените схеми и планове, действащи на 
територията на разработката, а транспортните и техническите характеристики на 
проектните решения ще бъдат съобразени с функционалната класификация на пътното 
трасе и Наредба №2 за проектиране комуникативно-транспортните системи на 
урбанизираните територии. Представена е целта и обхвата на поръчката. Предвижда се 
проектните материали да се представят в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител 
в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на електронен носител.

Представени са основни изисквания към инвестиционния проект -  да бъде 
разработен в съответствие с Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на 
инвестиционните проекти, ЗУТ, обяснителните записки - обосновават приетите 
технически решения, цитират нормативните документи, използвани при проектирането 
и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация, всяка част 
на инвестиционния проект да съдържа количествена сметка за необходимите за 
реализацията строително - монтажни работи и самостоятелна спецификация на 
необходимите материали и оборудване и др.

За Задача 1 - Изработване на инвестиционен проект във фаза «работен проект» с 
подробни количествено-стойностни сметки по видове строително-монтажни работи, 
както и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в съответствие 
с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, участникът е описал 
дейностите, които ще изпълни в Етап 1 -  Подготвителен.

Относно Задача 1 , Етап 2 -  Изпълнение, участникът е:

Представено е съдържанието на част „Геодезия“ и са описани дейностите 
предвидени за изпълнение като са посочени изходите данни и резултати от 
изпълнението на отделните дейности.

Представено е съдържанието на част „Пътна“, като са представени 
резултати и изходни данни.

Представено е съдържанието на част „Пътна“ и част „Проектно- сметна 
документация“ и предвидените дейности.

Относно Задача 1 , Етап 3 -  Приключване, участникът предвижда одобряване на 
проекта от компетентни органи и отстраняване на забележки.
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За задача 2 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително- 
монтажните работи са представени и описани дейностите, които ще се изпълняват.

Участникът е представил състава на експертния екип, както следва:

>  Ръководител екип -  Пътно строителство;
>  Г еодезия;
>  Пожарна безопасност и Пътно строителство;
>  Количествено -  стойностни сметки и Пътно строителство.

В табличен вид са представени дейностите и отговорните експерти.

Участникът е представил функции и отговорности на отделните експерти в 
таблица.

Представени са подходи и методи за изпълнение на поръчката.

Участникът посочва, че организационната структура е от линеен тип и представя 
характеристиките й. Предвижда се взаимодействието с Възложителя да се осъществява 
от Ръководителя на проекта и експертите.

Представени са основни мерки, които са включени в процедурите за контрол, 
взаимодействие и субординация между експертите и/или Възложителя, като -  начин на 
планиране, строго спазване на йерархичната структура и др.

Участникът е представил механизми и процедури от своя идеен подход, който 
ще спазва при изпълнение на задълженията си.

Представени са мерки за осигуряване на качеството -  Осъществяване на 
вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите 
съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по прилагане на 
действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 
осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената позиция, 
осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен 
Възложителя и др.

Участникът предвижда провеждането на встъпителна среща, междинни срещи и 
заключителна среща с Възложителя.

Участникът е дефинирал и анализирал 8 риска.

Представен График за изпълнение на проектно-проучвателните работи, 
включващ следните части: „Геодезия“ , „Пътна“, „Пожарна безопасност“, 
„Количествени сметки и комплектоване на проектната документация“ и „Авторски 
надзор“, с посочени дейности и продължителност им в дни.

След направения преглед на представеното Предложение за изпълнение на 
поръчката Комисията установи, че представеното не отговаря на изискванията 
поставени от Възложителя, тъй като в представения график се съдържат 
следните видове части: „Геодезия“, „Пътна“, „Пожарна безопасност“, 
„Количествени сметки и комплектоване на проектната документация“ и част 
„Авторски надзор“, като за всеки вид работа са посочени дейности и 
продължителността им в дни, а в текстовата част на предложението, 
участникът е заявил, че ще изпълнени следните дейности: Задача 1: Изработване 
на инвестиционен проект във фаза «работен проект» с подробни количествено-
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стойностни сметки по видове строително-монтажни работи, както и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, в съответствие 
с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, включваща: 
Етап 1 - Подготвителен: Етап 2 Изпълнение -  част „Геодезия“ , „Пътна“, 
„Пожарна безопасност“, „Количествени сметки и комплектоване на проектната 
документация“; Етап 3 Приключване -  одобряване на проекта от 
компетентните органи, отстраняване на забележки, като за всеки етап е 
представил дейностите, които попадат в него; Задача 2: Осъществяване на 
авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи.

В представения линеен график са представени дейностите от Задача 1, 
Етап 2 - Изпълнение , включващ изпълнение на частите: „Геодезия“ , „Пътна“, 
„Пожарна безопасност“, „Количествени сметки и комплектоване на проектната 
документация“ и част „Авторски надзор“, но не присъстват предвидените за 
изпълнение дейности от предвидения от Участника Етап 1 -  Подготвителен и 
Етап 3 Приключване -  одобряване на проекта от компетентните органи, 
отстраняване на забележки от Задача 1.

Изискването на възложителя, по отношение на линейния график, е да 
съдържа: последователността на изпълнение на ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, 
времетраенето им и взаимовръзките между тях.

Също така, от представения график не са видни и взаимовръзките между 
всички предвидени за изпълнение дейности, представени в текстовата част на 
предложението, тъй като някои от тези дейности не присъстват в представения 
график.

Предвид гореописаното съдържание на „Предложението за изпълнение на 
поръчката“ и представеният линеен график за изпълнение, комисията установи, 
че не е налично съответствие между тях, което се явява неизпълнение на 
изискванията поставени от Възложителя относно съдържанието на 
техническото предложение и предвид обстоятелството залегнало в 
документацията за участие, гласящо: „Участникът се отстранява от по- 
нататъшно участие в настоящата процедура, в случай че, представи техническо 
предложение, което не включва минималните изисквания на възложителя и/или 
не отговаря на изискванията на техническите спецификации и/или 
документацията за участие и/или частите на техническото предложение не 
съответстват помежду си“, участникът не се допуска до по-нататъшно участие 
в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата, по Обособена позиция №  2, на 
основание чл. 107, т. 2, б. “а “ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 7 - ..ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ - попълнен Образец № 3. Участникът е предложил срок за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.
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Кратко описание

„Предложение за изпълнение на поръчката“
Участникът е представил обхвата на поръчката, включващ изготвяне на работни 

проекти за следните улици: с. Савин, община Кубрат - ул. „Перущица“, ул. „Н. 
Бозвели“, ул. „Здравец“ и гр. Кубрат, община Кубрат - ул. „Назъм Хикмет“ и 
нормативна база, на която предвижда да съответстват проектите за всеки подобект.

Участникът посочва, че ще представи работен проект в съответствие с 
изискванията за обема и съдържанието, специфичните изисквания на Възложителя и 
всички действащи към момента нормативни документи. Представени са улиците, 
предмет на поръчката. Предвижда се част „Пътна“- комуникационно-транспортно 
обслужване да бъде разработена на специализиран софтуер.

Представени са общи изисквания към проектното решение. Участникът е 
посочил съдържанието на работния проект, като е предвижда следните части:

-  Г еодезия;
-  Пътна;
-  Конструктивна -  при необходимост;

ППЗ;
Проектно-сметна документация, вкл. Количествени и Количествено- 

стойностни сметки за всяка проектна част.

Описан е начинът на оформяне и представяне на проектните материали, както и 
изходни данни.

Посочена е методология за решаване на проектантската задача, където 
участникът е представил следните етапи:

1. Изготвяне на технически проект -  той се разделя на 4 подетапа: 
Организационен; Аналитичен; Проектен; Комплектоване на проектната документация и 
съдействие за съгласуването й. Описани са дейности към всеки от подетапите. В 
подетап проектен, участникът е включил части като част „Геодезия“, част „Пътна“, 
част „ Подземна и наземна техническа инфраструктура“, част „Организация и 
безопасност на движението“, част „ПБЗ“ и част „Проектно сметна документация“;

2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Представена е Работна програма, в нея са включени организация и управление 
на поръчката. В организацията на експертния екип, участникът е представил принципи 
като организационна структура на Изпълнителя, организация на работата на всеки 
участник, оперативна организация, вътрешен контрол и комуникация с 
представителите на Възложителя. В точката Управление изпълнението на договора, са 
представени подходи като управление на комуникациите, вътрешен контрол и система 
за гарантиране на качеството, модел и процес на взаимодействие с Възложителя.

Участникът е представил План за изпълнение на поръчката, който включва 
обхват, основни етапи и създаване на предпоставки за съкращаване сроковете на работа 
и осигуряване на качествено изпълнение.
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Участникът е идентифицирал 5 риска и е предложил в табличен вид мерки за 
намаляване или предотвратяване на рисковете, оценка, обосновка и мерки за 
преодоляване на съответните рискове.

След направения преглед, Комисията установи, че участникът е представил 
„Предложение за изпълнение“, което е с обхват, различен от този, съгласно 
техническата спецификация по настоящата обособена позиция. Обхватът на 
„Предложението за изпълнение“ по настоящата обособена позиция, представен 
от участника включва изготвяне на работни проекти за следните улици: с. 
Савин, община Кубрат - ул. „Перущица“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Здравец“ и гр. 
Кубрат, община Кубрат - ул. „Назъм Хикмет“, а обхватът изискван от 
възложителя, съгласно документацията и техническата спецификация за 
настоящата обособена позиция, е да бъдат изготвени работни проекти за 
следните улици: с. Савин, община Кубрат - ул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Цар Симеон“, 
ул. „Беласица“,ул . „Стефан Стамболов,ул. „Философска“.

Също така, участникът е заявил, че представя Приложение 1 „Времеви 
график за изпълнение на дейностите“, но същият не е представен, което от своя 
страна се явява неизпълнение на минималните изисквания на възложителя 
относно съдържанието на „Предложението за изпълнение“.

Предвид гореописаното съдържание на „Приложението за изпълнение“ и 
обстоятелствата залегнали в документацията за участие, гласящи:

1. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и 
трябва да съдържа като минимум: Стратегия за изпълнение на поръчката, 
съдържаща дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на поръчката, 
сроковете за изпълнението им, тяхната последователност и резултатите о т 
изпълнението им; Линеен график за изпълнение на предвидените дейности, 
включващ времетраене и последователност на всяка от дейностите;

И

2. Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в 
настоящата процедура, в случай че, представи техническо предложение, което не 
включва минималните изисквания на възложителя и/или не отговаря на 
изискванията на техническите спецификации и/или документацията за участие 
и/или частите на техническото предложение не съответстват помежду си“,

участникът не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, по Обособена позиция №  2, на 
основание чл. 107, т. 2, б. “а “ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ,
ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ
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Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. 
Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“:

УЧАСТНИК № 1 -  „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката 
за оценка: Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
поставените от Възложителя в документацията изисквания относно съдържанието 
на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Участникът е посочил предмета, обхвата и специфична цел на поръчката.

Представени са очаквани резултати и принципи за гарантиране на високо 
качество.

Участникът предвижда да приложи Комплексен интегриран териториален 
подход, в който са посочени следните фази:

1. Интегриране -  посочени са предимствата от него;
2. Управление -  представени са етапи в тази фаза;
3. Изпълнение - в себе си, фазата съдържа 2 етапа: 1 етап: Изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, които е съобразен с нормативната 
уредба и включва части като част „Геодезия“, част „Пътна“, част „Пожарна 
безопасност“, част „Сметна документация“ (изготвяне на подробна КСС за видовете 
СМР); 2 етап: Осъществяване на авторски надзор;

4. Администриране -  посочени са дейности: Администриране и Отчитане на 
дейностите по изпълнение на поръчката и съхранение на документацията, Срещи на 
Екипа за изпълнение на поръчката с Участниците в процеса и трети лица, Изпълнение 
на договора. Предаване на Възложителя на изготвения Инвестиционния проект във 
фаза “Работен проект“ и Упражняване на авторски надзор. Също така са описани и 
поддейности към всяка от изброените дейности, които съдържат описание на 
изпълнението, участници, необходимо оборудване и резултат.

Представена е схема на комуникация, която съдържа Възложител, Управител на 
фирмата проектант, периодични работни срещи (планирани/извънредни), текущи 
действия, констатирани проблеми и решения на проблемите.

Участникът е представил структура на екипа и организация на работа, като е 
представен екип, който съдържа инженер по част „Пътна“, експерт по част „Геодезия“, 
проектант по част „Пожарна безопасност“. Посочени са задачите и отговорностите на 
членовете от екипа, произтичащи от задълженията им.

Приложена е схема с представени участници: Възложител, Управител на 
фирмата проектант, инженер Геодезист, инженер по част „Пътна“, инженер „ПБ“, 
Съгласувателни действия, Коректни мерки и действия.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол. Представени са няколко 
вида контрол: вътрешен оперативен контрол, количествен контрол, качествен контрол,
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контрол във времето (Авторски надзор). Също така са идентифицирани и методи за 
изпълнение на договора, които участникът заявява, че ще са съобразени с действащата 
нормативна уредба.

Като следваща точка от своето предложение, участникът посочва изготвяне на 
Инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ по отделни части:

-  По част „Геодезия“;
-  По част „Пътна“;
-  По част „Пожарна безопасност“;
-  Изготвяне на Количествено-стойностни сметки/сметна документация;

Описано е изпълнението на всяка поддейност, както и участници,
необходимо оборудване, резултат и срок за изпълнение.

Като приложение, участникът е представил „Детайлен график за разпределение 
на задачите между експертите и времето през което ще са ангажирани с изготвянето на 
Инвестиционния проект на фаза „Работен проект“ -в  графика са включени вид дейност, 
експерт, брой дни за изпълнение и календарни дни в месеца.

Мотиви: В „Предложението за изпълнение:, участникът осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя.

Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, както и задачите, 
произтичащи от тези отговорности на всеки член от екипа, зает с изпълнението на 
поръчката.

Посочени са методи за организация на работата, но участникът не е 
представил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на прилагането им, но 
не е представено онагледяване на ефекта за постигане на качествено изпълнение 
от прилагането на предложените мерки.

Съгласно гореописаното, се стига до заключение, че са налице 
обстоятелствата, „Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
поставените от Възложителя в документацията изисквания относно съдържанието 
на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“, а за останалите 
обстоятелства от методиката за оценка:

У „Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за 
осъществяване на комуникация с Възложителя“ -  участникът не е представил 
методи за осъществяване на комуникация с Възложителя;

> „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 
на екипа от проектанти, чрез прилагането, на които е онагледен ефекта за постигане 
качествено изпълнение на поръчката“ -  участникът не е представил онагледяване на 
ефекта за постигане на качествено изпълнение от прилагането на предложените 
мерки.
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Предвид гореописаното и кумулативността за наличие на 
обстоятелствата от методиката за оценка, по показател ОИ „Предложение за 
изпълнение на поръчката “ предложението на участник „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, по 
Обособена позиция №  1 се оценява с 1 точка.

УЧАСТНИК № 2 -  ..СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката 
за оценка: „Участникът е nanpaewi предложение за изпълнение на поръчката, което 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, и ги надгражда 
с кумулативното изпълнение/наличие на следните обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, както и задачите, 
произтичащи от тези отговорности на всеки член от екипа, зает с изпълнението на 
поръчката и методи за осъществяване на комуникация с Възложителя;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на прилагането им, 
чрез прилагането, на които е онагледен ефектът за постигане качествено изпълнение 
на поръчката

Участникът разделя изпълнението на обществената поръчка на два основни 
етапа, първият е „Изработване на работен проект с подробни количествено-стойностни 
сметки по видове СМР, както и спецификация на предвидените за влагане строителни 
продукти“. Вторият етап е „Упражняване на авторски надзор“.

Участникът разделя изпълнението на два основни етапа:

I Етап -  проектиране;

II Етап -  авторски надзор.

Графично е представена последователността на предвидените етапи.

Описани са дейностите в рамките на първия етап:

1. Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти 
за обекта и определяне на конкретните им ангажименти -  включва проектант по част 
„Геодезия“, проектант по част „Пътна“, проектант по част „Пожарна безопасност“, 
проектант по част „План за безопасност и здраве“;

2. Извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и 
наличната документация;

3. Изпълнение на проектирането и комуникация -  включва изготвяне на 
проекти по отделните части „Геодезическа“, „Пътна“, „ПБЗ“, „ПБ“, „Количествено- 
стойностни сметки;

4. Предаване на проекта за съгласуване и одобряване и евентуално 
отстраняване на нередности.
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Приложена е схема, която включва дейностите предвидени в I Етап, похвати за 
изпълнение и продължителността им.

Като следваща точка от своето предложение за изпълнение на поръчката, 
участникът е посочил сроковете за проектиране във фаза „Работен проект“. 
Представени са резултатите, които се очакват след разработването на проектите по 
отделните части.

Участникът е схема на йерархична структура, която съдържа Възложител, 
Изпълнител, Проектант по част „Геодезия“, Проектант по част „Пътна“, Проектант по 
част „ПБ“, Проектант по част „ПБЗ“.

Посочени са отговорностите, както и задачите, произтичащи от отговорностите 
на членовете от екипа.

Участникът е представил втория основен етап -  Упражняване на авторски 
надзор, в него са описани дейностите, срокове, организационна структура, йерархична 
обвързаност, отговорности и задачи на членовете на екипа.

Предложени са методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и други 
заинтересовани страни, отговарящи на изискванията и са представени следните начини 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя - Лично, По електронен път при 
условията и по реда на ЗЕД и електронния подпис; По пощата и др.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол, които изцяло изпълняват 
изискванията на Възложителя представена е Система за управление на качеството, 
която съдържа три процеса: Планиране, Осигуряване, Контролиране, процесите са 
описани и е представена схема на Модел на СУК, основана на процеси.

Представени са мерки за осигуряване на качеството -  спазване на нормативна 
уредба; спазване на задълженията, описани в проекто-договора; използване на високо 
квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на настоящата поръчка, 
реализиране на проекта с квалифициран персонал

Участникът се ангажира с осъществяване на вътрешен контрол, свързан с 
гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на 
обществената поръчка, действия по прилагане на действащото законодателство и 
нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под- 
дейностите в рамките на обособената позиция, осигуряване на адекватно 
взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен Възложителя и др.

Представени са рискове, които биха повлияли при изпълнението на поръчката - 
административен, финансов, правен и др. Представена е стратегия и мерки на 
изпълнителя за анализ и управление на риска, мониторинг на проявленията на 
отрицателното въздействие на рисковете на изпълнение на договора, като са посочени 
и описани два подхода. Приложена е таблица с потенциални рискове, вероятност и 
степен на влияние, като потенциалните рискове са описани в отделни точки.
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Мотиви: Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, 
комисията установи кумулативността на обстоятелствата, при които на участника 
се присъждат максимален брой точки по показател „Предложение за изпълнение

Участникът е предложил организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа и техните отговорности. Представени са 
методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.

Предложението за изпълнение съдържа и стратегия за изпълнение на 
поръчката, в която се виждат взаимовръзките между предвидените дейности, 
тяхната последователност и резултат от изпълнението. Представени са мерки за 
вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, чрез 
прилагането, на които е онагледен ефектът за постигане качествено изпълнение на 
поръчката - спазване на нормативна уредба; спазване на задълженията, описани в 
проекто-договора; използване на високо квалифициран персонал, ангажиран за 
изпълнението на настоящата поръчка. Участникът се ангажира с осъществяване на 
вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на 
резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по 
прилагане на действащото законодателство и нормативните изисквания, относими 
към осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената 
позиция, осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и 
лица, освен Възложителя и др. Участникът предвижда и да използва Система за 
управление на качеството, която съдържа три процеса: Планиране, Осигуряване, 
Контролиране, процесите са описани и е представена схема на Модел на СУК, 
основана на процеси.

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в 
гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за 
Показател ОИ „Предложение за изпълнение на поръчката“ и при наличието на 
която, Предложение за изпълнение на поръчката (ОИ) на участник „СЕТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, по Обособена позиция №  1 се оценява с 50 точки.

Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община 
Кубрат и осъществяване на авторски надзор“:

УЧАСТНИК № 1 -  „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката 
за оценка: Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
поставените от Възложителя в документацията изисквания относно съдържанието 
на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Участникът е посочил предмета, обхвата и специфична цел на поръчката.
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Представени са очаквани резултати и принципи за гарантиране на високо 
качество.

Участникът предвижда да приложи Комплексен интегриран териториален 
подход, в който са посочени следните фази:

1. Интегриране -  посочени са предимствата от него;
2. Управление -  представени са етапи в тази фаза;
3. Изпълнение - в себе си, фазата съдържа 2 етапа: 1 етап: Изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, които е съобразен с нормативната 
уредба и включва части като част „Геодезия“, част „Пътна“, част „Пожарна 
безопасност“, част „Сметна документация“ (изготвяне на подробна КСС за видовете 
СМР); 2 етап: Осъществяване на авторски надзор;

4. Администриране -  посочени са дейности: Администриране и Отчитане на 
дейностите по изпълнение на поръчката и съхранение на документацията, Срещи на 
Екипа за изпълнение на поръчката с Участниците в процеса и трети лица, Изпълнение 
на договора, Предаване на Възложителя на изготвения Инвестиционния проект във 
фаза “Работен проект“ и Упражняване на авторски надзор. Също така са описани и 
поддейности към всяка от изброените дейности, които съдържат описание на 
изпълнението, участници, необходимо оборудване и резултат.

Представена е схема на комуникация, която съдържа Възложител, Управител на 
фирмата проектант, периодични работни срещи (планирани/извънредни), текущи 
действия, констатирани проблеми и решения на проблемите.

Участникът е представил структура на екипа и организация на работа, като е 
представен екип, който съдържа инженер по част „Пътна“, експерт по част „Геодезия“, 
проектант по част „Пожарна безопасност“. Посочени са задачите и отговорностите на 
членовете от екипа, произтичащи от задълженията им.

Приложена е схема с представени участници: Възложител, Управител на 
фирмата проектант, инженер Геодезист, инженер по част „Пътна“, инженер „ПБ“, 
Съгласувателни действия, Коректни мерки и действия.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол. Представени са няколко 
вида контрол: вътрешен оперативен контрол, количествен контрол, качествен контрол, 
контрол във времето (Авторски надзор). Също така са идентифицирани и методи за 
изпълнение на договора, които участникът заявява, че ще са съобразени с действащата 
нормативна уредба.

Като следваща точка от своето предложение, участникът посочва изготвяне на 
Инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ по отделни части:

-  По част „Геодезия“;
-  По част „Пътна“;
-  По част „Пожарна безопасност“;
-  Изготвяне на Количествено-стойностни сметки/сметна документация;

Описано е изпълнението на всяка подцейност, както и участници,
необходимо оборудване, резултат и срок за изпълнение.
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Като приложение, участникът е представил „Детайлен график за разпределение 
на задачите между експертите и времето през което ще са ангажирани с изготвянето на 
Инвестиционния проект на фаза „Работен проект“ -в  графика са включени вид дейност, 
експерт, брой дни за изпълнение и календарни дни в месеца.

Мотиви: В „Предложението за изпълнение:, участникът осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя.

Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, както и задачите, 
произтичащи от тези отговорности на всеки член от екипа, зает с изпълнението на 
поръчката.

Посочени са методи за организация на работата, но участникът не е 
представил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на прилагането им, но 
не е представено онагледяване на ефекта за постигане на качествено изпълнение 
от прилагането на предложените мерки.

Съгласно гореописаното, се стига до заключение, че са налице 
обстоятелствата, „Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 
поставените от Възложителя в документацията изисквания относно съдържанието 
на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“, а за останалите 
обстоятелства от методиката за оценка:

> „Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за 
осъществяване на комуникация с Възложителя“ -  участникът не е представил 
методи за осъществяване на комуникация с Възложителя:

> „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 
на екипа от проектанти, чрез прилагането, на които е онагледен ефекта за постигане 
качествено изпълнение на поръчката“ - участникът не е представил онагледяване на 
ефекта за постигане на качествено изпълнение от прилагането на предложените 
мерки.

Предвид гореописаното и кумулативността за наличие на 
обстоятелствата от методиката за оценка, по показател ОИ „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ предложението на участник „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, по 
Обособена позиция №  2 се оценява с 1 точка.

УЧАСТНИК № 3 -  ..СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката 
за оценка: „ Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, което 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, и ги надгражда 
с кумулативното изпълнение/наличие на следните обстоятелства:
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1. Предложена е организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности, както и задачите, 
произтичащи от тези отговорности на всеки член от екипа, зает с изпълнението на 
поръчката и методи за осъществяване на комуникация с Възложителя;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на прилагането им, 
чрез прилагането, на които е онагледен ефектът за постигане качествено изпълнение 
на поръчката

Дейностите, предвидени при изпълнението на поръчката са описани и 
анализирани.

Представено е съдържанието на всички части и са посочени изходните данни и 
резултати от изпълнението на отделните дейности.

Участникът е представил екип от следните експерти:

• Проектант по част „Пътна”;
• Инженер по част „Геодезия“;
• Специалист по част „ПБЗ“;
• Специалист по част „ПБ“.

Представена е схема на организация на екипа от проектанти, която представя 
йерархията в екипа.

Предвижда се провеждането на регулярни срещи с Възложителя и други 
заинтересовани страни, като резултат ще бъде изготвян протокол, в който ще бъдат 
описани взетите решения. Участникът е представил и няколко начина за обмен на 
информация между него и Възложителя., в съответствие с изискванията на 
Възложителя.

Представени са отговорности и дейности на членовете на екипа, което отговаря 
изцяло на изискванията на Възложителя. Участникът предвижда за изпълнението на 
поръчката прилагането на специално разработена Система за управление на качеството. 
Посочени са процеси и принципи за управлението на качеството.

Представени са мерки за осигуряване на качеството -  Осъществяване на 
вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите 
съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по прилагане на 
действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 
осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената позиция, 
осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен 
Възложителя и др. Като конкретни мерки, които участникът ще съблюдава са: спазване 
на нормативна уредба; спазване на задълженията, описани в проекто-договора; 
използване на високо квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на 
настоящата поръчка.

Участникът предвижда да бъде изготвена система за управление на качеството, 
специално разработена за поръчката, като са описани са процеси, свързани с
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управлението на качеството -  планиране, осигуряване и контролиране, които процеси 
ще бъдат спазване по време на изпълнение на обществената поръчка.

Мотиви: Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, 
комисията установи комулативността на обстоятелствата, при които на 
участника се присъждат максимален брой точки по показател „предложение за 
изпълнение

Участникът е предложил организационна структура включваща йерархичната 
обвързаност на членовете на екипа и техните отговорности. Представени са 
методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.

Предложението за изпълнение съдържа и стратегия за изпълнение на 
поръчката, в която се виждат взаимовръзките между предвидените дейности, 
тяхната последователност и резултат от изпълнението. Представени са мерки за 
вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, чрез 
прилагането на които е онагледен ефектът за постигане качествено изпълнение на 
поръчката - спазване на нормативна уредба; спазване на задълженията, описани в 
проекто-договора; използване на високо квалифициран персонал, ангажиран за 
изпълнението на настоящата поръчка. Предвижда се осъществяване на вътрешен 
контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите 
съобразно изискванията на обществената поръчка, действия по прилагане на 
действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 
осъществяването на дейностите и под-дейностите в рамките на обособената 
позиция, осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и 
лица, освен Възложителя и др. Участникът предвижда да бъде изготвена система за 
управление на качеството, специално разработена за поръчката, като са описани са 
процеси, свързани с управлението на качеството -  планиране, осигуряване и 
контролиране, които процеси ще бъдат спазване по време на изпълнение на 
обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в 
гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за 
Показател ОИ „Предложение за изпълнение на поръчката“ и при наличието на 
която, Предложение за изпълнение на поръчката (ОИ) на участник 
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД, по обособена позиция №  2 се оценява с 50 точки.

След оценяване на техническите предложения на участниците допуснати до 
оценка на техническото предложение, резултатите са както следва:

За обособена позиция № 1:

№ Участник
Оценка по показател 
„Предложение за изпълнение 
на поръчката“

1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД 1 точка

45



2 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 50 точки

3 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД Предложен за отстраняване

4 „ЕКОЗЕМ-ШУМЕН“ ЕООД Предложен за отстраняване

.5
„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ 
КЪНСЪЛТИНГ 
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД Предложен за отстраняване

6 „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД Предложен за отстраняване

За обособена позиция № 2:

№ Участник
Оценка по показател 

„Предложение за изпълнение 
на поръчката“

1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД 1 точка

2 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 50 точки

3 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД Предложен за отстраняване

4 „ЕКОЗЕМ-ШУМЕН“ ЕООД Предложен за отстраняване

5
„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ 
КЪНСЪЛТИНГ 
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД Предложен за отстраняване

6 „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД Предложен за отстраняване

С това комисията приключи своята работа на 07.12.2017 г.

Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите 
предложения на участниците ще се състои в сградата на Община Кубрат, с адрес: гр. 
Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1, Общинска администрация, заседателна зала, ет. 2, за 
което на профила на купувача ще бъде публикувано съобщение.

I  ______
КОМИСИЯ: | Заличена |*нформация, на

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Женифер Пойраз |  23 0Т ЗЗЛ<С’
Заличена инфз^Дда'фи^ йа 

Членове: ^  ^  ; основание чл. 23 оТ ЗЗЛД
1. Елис Заикърова /. г.. .. .\  . .ц̂ тгг'|1|у т _

Заличена информации на
2. инж. Ергин Чакъров / основан и е чл, 2 j  от ЗЗЛД

3. Стела Любенова/ . . . . Заличена информация, на.

4. инж. Марина Хаджиева
основание чл. 7.3 от ЗЗЛЯ

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД


