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Обява събраните оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от 
ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и 
рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище“. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП, не присъстваха лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма 
на ППЗОП и предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на 
публичните заседания по отваряне на опаковките. 

            Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с 
правилата за работа на комисията. Председателят на комисията прочете Заповед № 
165/22.04.2020 г. на Ангел Димитров Бухларски, зам.-кмет на община Божурище, 
оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г, за назначаване на комисията. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което 
беше съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който се подписа от предаващото 
лице и от председателя на комисията. 

Председателят на комисията прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и 
Регистъра на получените оферти и описаните в тях участници. 

 
Комисията констатира, че в определения от Възложителя краен срок за подаване 

на офертите за участие в настоящата обществена поръчка - 21.04.2020 година, 17:30 
часа, са получени 6 (шест) броя оферти, както следва: 

 

1. Вх. № O-14/21.04.2020г -09:54ч. 
"СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

2. Вх.№ O-15 / 21.04.2020г -10:17ч. "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

3. Вх.№ O-16/ 21.04.2020г -10:30ч. "ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД 

4. Вх.№-O-17/ 21.04.2020г -10:35ч. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

5. Вх.№-O-19/ 21.04.2020г -13:15ч. „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

6 Вх.№-O-20/ 21.04.2020г -13:32ч. ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 

 
         Преди да пристъпят към отваряне на офертите, след запознаване с Регистъра на 
получените оферти и описаните в него участници и Протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, членовете на комисията, на основание чл. 97, ал. 2, във връзка с чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В съответствие с чл.97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 
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подадените оферти и проверка на съдържанието им, по реда на тяхното постъпване, 
както следва: 

1. Участник №1-„ СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 17 900 (седемнадесет хиляди и 
деветстотин ) лева без включен ДДС. 

 
2. Участник №2-"АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 19 494,90 лева (деветнадесет хиляди 
четиристотин деветдесет и четири лева и деветдесет стотинки) без включен ДДС. 

 
3. Участник №3-„ ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД  
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 12 650 (дванадесет хиляди шестстотин 
и петдесет ) лева без включен ДДС. 
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4.Участник №4- „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 19 900 (деветнадесет хиляди и 
деветстотин ) лева без включен ДДС. 

 
5.Участник №5- „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 19 800 (деветнадесет хиляди и 
осемстотин) лева без включен ДДС. 

 
6.Участник №6- ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ 
При приемане на офертата, същата е регистрирана при деловодството на 

община Божурище, върху опаковката е отбелязан входящият номер, датата и часа на 
получаването й. Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 
указания от възложителя срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема 
от възложителя, . 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 
оповести съдържанието и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 
           Обща цена за изпълнение на поръчката: 19 350 (деветнадесет хиляди триста и 
петдесет ) лева без включен ДДС. 

 
След извършване на действията по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП публичната част от 

заседанието на комисията приключи. Председателят на комисията закри заседанието на 
комисията и насрочи ново закрито заседание за 05.05.2020 г. в 09:30 часа, на което да 
разгледат по същество документите за съответствие с изискванията към личното 

4 
 
 



 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е 
 

гр.Божурище бул.”Европа”  №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg 
 

 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Документите, свързани с обществената поръчка, включително опаковките с 
офертите на участниците, се оставиха на съхранение в стая №11, в съответствие с 
указаното в Заповед № 165/22.04.2020 г. на Ангел Димитров Бухларски, зам.-кмет на 
община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. 

На следващото си закрито заседание на 05.05.2020 г. в 09:30 часа, комисията 
продължи своята работа с разглеждане по същество на документите за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. Подробно бяха разгледани представените от участниците документи, 
относно тяхната валидност и съответствие с нормативните изисквания и условията на 
Възложителя. 

Въз основа на документите, съдържащи се в офертите на участниците в 
обществената поръчка, бе установено следното: 

1.Участник №1-„ СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, с ЕИК 130111737 
 Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан единствено от 
управителя -Веселин Петров Дремсизов. Видно от представената информация в част II, 
„Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за представители на 
икономическия оператор“, както и от извършена служебна проверка в Търговския 
регистър по ЕИК на дружеството „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, е видно, че то се 
управлява от две физически лица: Людмил Иванов Асенов и Веселин Петров 
Дремсизов. На основание на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, Людмил Иванов Асенов също 
попада в кръга на лицата по чл.54,ал.2 от ЗОП. 

В случай че представената оферта на участника,  ЕЕДОП е подписан при условията на 
чл.41, ал.1 от ППЗОП, то това обстоятелство трябва да бъде изрично посочено в 
декларативна форма, за да е ясно че в конкретната хипотеза е приложена цитираната 
разпоредба.  

Комисията обръща внимание, че управителя Веселин Петров Дремсизов може да 
представи декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП, ако разполага с информация, че няма 
различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 
от ЗОП и в достоверността на декларираните обстоятелства и по отношение на другия 
управител на дружеството- Людмил Иванов Асенов.  

Участникът може да представи нов  ЕЕДОП  за „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, който да 
бъде цифрово подписан и от управителя Людмил Иванов Асенов. Ако обстоятелствата 
свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП които ще бъдат 
декларирани за Людмил Иванов Асенов, са различни от тези, декларирани в настоящия 
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ЕЕДОП, то следва представи отделен ЕЕДОП, цифрово подписан само от Людмил 
Асенов.  

Комисията реши, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, да изиска от участника да 
отстрани непълнотите. 

 
2.Участник №2-"АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД, с ЕИК 203911957 
Участникът е ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от управителя на 

дружеството. Подробно бяха разгледани представените от участника документи, 
комисията провери за наличието на изискуемите от възложителя документи и тяхната 
валидност и съответствие с нормативните изисквания и условията на възложителя, 
посочени в обявата за събиране на оферти. 

От представеният е-ЕЕДОП, е видна информацията за наличие на разрешение за 
извършване на дейностите предмет на поръчката, застраховка/и за извършване на 
дейностите предмет на поръчката и списък на изпълнените услуги, идентични или 
сходни с предмета на обществена поръчка и необходимите сертификати за система за 
управление на качество и околна среда с обхват на внедрената система строителен 
надзор. Участникът отговаря на изисквания за личното състояние и на поставените 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност/и, 
както и на поставените минимални изисквания за финансови, техническите и 
професионални способности. Съгласно представените документи и информация, 
участникът не предвижда използването на подизпълнители и не се позовава на 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. 

Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия, включително 
нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личностно 
състояние или критериите за подбор. Представените от участника документи отговарят 
на предварително обявените условия от възложителя. 

С оглед на направените констатации, комисията взе единодушно решение да 
допусне участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

3. Участник №3-„ ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 131395468 
Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от 

управителя на дружеството. Подробно бяха разгледани представените от участника 
документи, комисията провери за наличието на изискуемите от възложителя документи 
и тяхната валидност и съответствие с нормативните изисквания и условията на 
възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

От представеният е-ЕЕДОП, е видна информацията за наличие на разрешение за 
извършване на дейностите предмет на поръчката, застраховка/и за извършване на 
дейностите предмет на поръчката и списък на изпълнените услуги, идентични или 
сходни с предмета на обществена поръчка и необходимите сертификати за система за 
управление на качество и околна среда с обхват на внедрената система строителен 
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надзор. Участникът отговаря на изисквания за личното състояние и на поставените 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност/и, 
както и на поставените минимални изисквания за финансови, техническите и 
професионални способности. Съгласно представените документи и информация, 
участникът не предвижда използването на подизпълнители и не се позовава на 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. 

Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия, включително 
нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личностно 
състояние или критериите за подбор. Представените от участника документи отговарят 
на предварително обявените условия от възложителя. 

С оглед на направените констатации, комисията взе единодушно решение да 
допусне участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

4. Участник №4- „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, с ЕИК 200285252 
Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от 

управителя на дружеството. Подробно бяха разгледани представените от участника 
документи, комисията провери за наличието на изискуемите от възложителя документи 
и тяхната валидност и съответствие с нормативните изисквания и условията на 
възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

От представеният е-ЕЕДОП, е видна информацията за наличие на разрешение за 
извършване на дейностите предмет на поръчката, застраховка/и за извършване на 
дейностите предмет на поръчката и списък на изпълнените услуги, идентични или 
сходни с предмета на обществена поръчка и необходимите сертификати за система за 
управление на качество и околна среда с обхват на внедрената система строителен 
надзор. Участникът отговаря на изисквания за личното състояние и на поставените 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност/и, 
както и на поставените минимални изисквания за финансови, техническите и 
професионални способности. Съгласно представените документи и информация, 
участникът не предвижда използването на подизпълнители и не се позовава на 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. 

Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия, включително 
нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личностно 
състояние или критериите за подбор. Представените от участника документи отговарят 
на предварително обявените условия от възложителя. 

С оглед на направените констатации, комисията взе единодушно решение да 
допусне участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

5. Участник №5- „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с ЕИК 201093326 
Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от 

управителя на дружеството. Подробно бяха разгледани представените от участника 
документи, комисията провери за наличието на изискуемите от възложителя документи 
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и тяхната валидност и съответствие с нормативните изисквания и условията на 
възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

От представеният е-ЕЕДОП на дружеството, в Част IV “Критерии за подбор“, 
Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле: „Застрахователна полица за 
риск „професионална отговорност“, участникът е описал, че притежава 
Застрахователна Полица № 0000849358 от ЗАД "АРМЕЕЦ" валидна от 05.07.2019 до 
04.07.2020г. и сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална 
отговорност“-300 000 лева, без да е описан предмета на дейност на застраховката. 

От така представената от участника информация, Комисията не може да направи 
преценка за: съответствие с критериите за подбор на Възложителя относно наличието 
на  „Застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ 
строителен надзор“)с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, 
съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт 
(съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството). Съгласно издаденото 
Разрешение за строеж обектът, предмет на поръчката е строеж трета категория. За 
участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от 
ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран 
участникът“. 

Комисията реши, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, да изиска от участника да 
отстрани непълнотите. 

 
6. Участник №6- „ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“, и с членове 

в обединението: „Институт по транспортно строителство и инфраструктура" 
ООД, с ЕИК 202117100  и  „Стройконтрол-П" ООД  с ЕИК 204353964 

Участникът е представил електронни ЕЕДОП-и за обединението и дружествата 
в него, цифрово подписани от съответните представляващи лица, както и подписано 
Споразумение за учредяване на обединение от 16.04.2020г. 

Подробно бяха разгледани представените от участника документи, в това число 
електронни ЕЕДОП-и за обединението и дружествата- партньори „Институт по 
транспортно строителство и инфраструктура" ООД, и „Стройконтрол-П" ООД, 
комисията установи, че има разминаване на декларираната  информацията в раздел 
Част II: Информация за икономическия оператор, в част Икономическият оператор 
участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператори? с отговор „ДА“ и абзаци: „а) Посочете ролята на 
икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за 
конкретни задачи……...:и б) Посочете другите икономически оператори, които 
участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:….“ с 
информацията разписана в Споразумение за учредяване на обединение от 16.04.2020г ., 
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по конкретно в т.2.5 (1)  и т.2.6, (1) от него. 

Комисията указва на участника да декларира коректно разпределението на 
дяловете и дейностите в трите ЕЕДОП- за обединението и за всеки от партньорите, в 
съответствие с подписаното Споразумение за учредяване на обединение от 16.04.2020г. 

Комисията реши, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, да изиска от участника да 
отстрани непълнотите. 

 С извършване на горните действия председателя на комисията закри 
заседанието, като обяви, че комисията ще се събере отново на закрито заседание, след 
изтичане на сроковете за отстраняване на несъответствията и непълнотите на 
участниците – „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД и 
ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ в офертите им. 

Документите, свързани с обществената поръчка, включително опаковките с 
офертите на участниците, се оставиха на съхранение в стая №11, в съответствие с 
указаното в Заповед № 165/22.04.2020 г. на Ангел Димитров Бухларски, зам.-кмет на 
община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. 

На 18.05.2020г в 10.30 часа, в закрито заседание, в пълен състав, комисията 
продължи работата си с разглеждане на допълнително представените документи от 
участниците, изисквани  от  комисията, на основание на чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 

1.УЧАСТНИК №1 -"СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

          На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, чрез Писмо с Изх.№ О-14(1)/12.05.2020г при 
община Божурище комисията изисква от участника да отстрани констатираното 
несъответствие от офертата му. 

           В законоустановения срок, от получаване на писменото уведомяване, участникът 
е депозирал в деловодството на община Божурище, допълнителни документи с вх.№O-
14-(2)/ 13.05.2020г, както следва: 

- Придружително писмо подписано от двамата управители на дружеството.; 
- Нов ЕЕДОП подписан в електронен вид, цифрово подписан от двамата  

управители на дружеството- Веселин Петров Дремсизов и Людмил Иванов 
Асенов. 

        С представените от участника в оферта документи, включително допълнително 
представения нов ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан съобразно описаното в 
писмо с изх.№ О-14 (1)/12.05.2020г  от председателя на комисията, е видно че същият 
отговаря на изискванията за личното състояние и на поставените изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност/и, както и на поставените 
минимални изисквания за финансови, техническите и професионални способности. 
Съгласно представените документи и информация, участникът не предвижда 
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използването на подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица, за да 
изпълни критериите за подбор. 
        Предвид горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до 
следващия етап от обществената поръчка. 

 
 
2. УЧАСТНИК №5 „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

          На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, чрез Писмо с Изх.№ О-19(1)/12.05.2020г при 
община Божурище комисията изисква от участника да отстрани констатираното 
несъответствие от офертата му. 

           В законоустановения срок, от получаване на писменото уведомяване, участникът 
е депозирал в деловодството на община Божурище, допълнителни документи с вх.№О-
19-12/18.05.2020г, както следва: 

- Нов ЕЕДОП подписан в електронен вид, цифрово подписан от управителя на 
дружеството. 

           С представените от участника в оферта документи, включително допълнително 
представения нов ЕЕДОП с описана информация за Застрахователна Полица № 
0000849358 за Застраховка "Професионална отговорност за консултант, извършващ 
строителен надзор съгласно чл.171 от ЗУТ от ЗАД "АРМЕЕЦ" валидна от 05.07.2019 до 
04.07.2020г. и сума- 300 000 лева, с описан предмета на дейност: строителен надзор, 
надлежно попълнен съобразно описаното в писмо с Изх.№ О-19(1)/12.05.2020г.от 
председателя на комисията, е видно че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на поставените изисквания за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност/и, както и на поставените минимални изисквания за 
финансови, техническите и професионални способности. Съгласно представените 
документи и информация, участникът не предвижда използването на подизпълнители и 
не се позовава на капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор 
        Предвид горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до 
следващия етап от обществената поръчка. 

 
3. УЧАСТНИК №6   ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 

          На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, чрез Писмо с Изх.№ О-20(1)/12.05.2020г при 
община Божурище комисията изисква от участника да отстрани констатираното 
несъответствие от офертата му. 

        В законоустановения срок, от получаване на писменото уведомяване, участникът е 
депозирал в деловодството на община Божурище, допълнителни документи с вх.№О-20 
(2)/15.05.2020г  както следва: 
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- Придружително писмо подписано от Христо Грозданов -представляващ 

Обединението; 
- Нов ЕЕДОП-и за обединението и нов ЕЕДОП за дружествата в него-,Институт 

по транспортно строителство и инфраструктура" ООД, и „Стройконтрол-П" 
ООД   цифрово подписани от съответните представляващи лица.           

      С представените от участника в оферта документи, включително допълнително 
представените нов ЕЕДОП на Обединението и нов ЕЕДОП на дружествата партньори в 
него, надлежно попълнени съобразно описаното в писмо с Изх.№ О-20(1)/12.05.2020г 
от председателя на комисията, е видно че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на поставените изисквания за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност/и, както и на поставените минимални изисквания за 
финансови, техническите и професионални способности. Съгласно представените 
документи и информация, участникът не предвижда използването на подизпълнители и 
не се позовава на капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. 
        Предвид горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до 
следващия етап от обществената поръчка. 

 
Въз основа на проверката за съответствието на участниците с изискванията за лично 
състояние и критерии за подбор, с оглед на направените констатации комисията реши, 
че до разглеждане на техническите предложения следва да бъдат допуснати следните 
участници: 
 

УЧАСТНИК №1  "СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

УЧАСТНИК №2 "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

УЧАСТНИК №3 "ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД 

УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

УЧАСТНИК №5 „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

УЧАСТНИК №6   ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“.        

     Комисията продължи своята работа, като пристъпи към детайлно разглеждане на 
техническите предложения на допуснатите участници и проверка за съответствие с 
предварително обявените условия. 
В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №1 „СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД 

В предоставения Образец №3 са декларирани срокове за изпълнение на 
обществената поръчка както следва: 
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-  Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 
-  Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от ЗУТ 
и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти 
на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 5 (пет) календарни дни от съставяне и 
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 
обр. 15) „без забележки“; 
- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от обектите, в 
срок 5 от (пет)  календарни дни след подписването от всички участници в 
строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо). 

В техническото предложение е посочен предвиденият екип за изпълнение на 
поръчката, техният опит и участие в обекти. 

Посочени са дейностите на  екипа от специалисти по законосъобразното започване на 
строежа и откриване на строителната площадка, по определяне на строителна линия и 
ниво на строежа, по констатации от извършени проверки при достигане на 
контролираните нива, по изготвяне на Заповедна книга (Образец 4). По отношение на 
дейностите по упражняване на строителен надзор върху извършените СМР съобразно 
одобрените инвестиционни проекти и спецификации е разгледано: уточняване и 
съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на 
основен репер на строежа; приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи;  приемане на извършените СМР по нива и елементи на 
строителната конструкция; спиране и продължаване на строителството и установяване 
състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството; възникване на 
щети , причинени от непреодолима природна сила и др,; установяване на всички видове 
СМР, подлежащи на закриване и удостоверяване, че са постигнати изискванията на 
проекта; контрол и приемане на изпълнените конструкции; установяване годността за 
приемане на строежа. Описани са дейности и действия на екипа за контрол по спазване 
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), по опазване на 
околната среда при изпълнение на СМР, за контрол върху качеството на влаганите 
строителни материали и изделия и съответствието им с изискванията на нормативните 
актове и техническите спецификации, по упражняване на контрол върху качеството на 
влаганите материали и изделия по време на строителството, за недопускане увреждане 
на трети лица и имоти следствие на строителството, по установяване годността на 
строежа за въвеждане в експлоатация, по издаване на Технически паспорт на строежа, 
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дейности и действия, произтичащи от действащото законодателство и от договора за 
възлагане на предмета на услугата. 
Направено е предложение относно управление на договора, включително процедури по 
контрол, където е включено: Определяне на работния екип за изпълнение на поръчката, 
предмет на договора; Предложение за дейността по управление на договора с 
Възложителя с оглед постигане целите и резултатите на обществената поръчка. 
Разписани са ангажиментите на отделните експерти в екипа. Предложени са 
организационни мерки на работния екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и 
наблюдение върху извършваните СМР, за извършване на постоянен текущ контрол и 
наблюдение строителните продукти и изделия, както и организационни методи, които 
ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване качеството на 
строителството. 
Предвидени са  Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начин 
на взаимодействие между тях и механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 
поръчката. Разписани са начини за осъществяване на комуникация с Възложителя и 
другите участници в строителството. 
Приложен е график за изпълнение на поръчката, от графичната част на който е видна 
последователността и продължителността на отделните дейности. 
 

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 
„СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД, Комисията констатира, че то НЕ отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя и НЕ го допуска до етапа на 
разглеждане на Ценови предложения, поради следните съображения: 

В офертата на участника липсва основна дейност от техническата спецификация, 
а именно участие в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 
изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

Съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация към документацията за 
обществената поръчка, е предвидена дейност: Да участва в комисии за провеждане на 
единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба 
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. В техническото си предложение участникът не е предвидил 
присъствие в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби нито в 
обяснителната записка, нито в графика за изпълнение, като по този начин участникът 
не поема ангажимент за изпълнението на посочената дейност. Същото налага извода, че 
техническото предложение не е съобразено с техническите спецификации, което пък е 
основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно дадените от 
Възложителя указания, а именно: Участник се отстранява от процедурата: 1. Ако не 
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е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и 
предварително обявените условия на възложителя. 

С оглед на изложеното по-горе комисията счита, че представеното техническо 
предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, поради което единодушно взе 
следното решение: Не допуска  офертата на  Участник №1 „СТРОЙНАДЗОР – 
НСН“ ООД до по-нататъшно участие и оценяване и ще предложи на Възложителя 
да отстрани участника на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката. 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №2 „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 
В предоставения Образец №1 са декларирани срокове за изпълнение на 

обществената поръчка както следва: 
- Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 

- Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от 
ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 20 календарни дни от 
съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Акт обр. 15) „без забележки“; 

- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от 
обектите, в срок 20 календарни дни след подписването от всички участници в 
строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо). 

В офертата е представена техническата спецификация към документацията за 
провеждане на обществената поръчка. Разписан е организация за изпълнение на 
поръчката, като в нея е включена организация на работата на ключовия екип. 
Представено е разпределение на ресурсите /отговорности и дейности/, за следния 
експертен персонал: Ръководител екип, експерт по част „Пътна“, експерт по част 
„Геодезия“, експерт по контрол на качеството на материалите и експерт по „План за 
безопасност и здраве“. Предложена е организационна структура, в която се съдържа 
организационна схема и структура на екипа за изпълнение на поръчката, които са 
онагледени и посредством графика. 
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В техническото предложение е разписана планираната организация на работата на 

екипа от експерти, в която е направено описание на начина на изпълнение на 
дейностите дефинирани в обхвата на поръчката. Изяснен е начина на осъществяване на 
комуникация с Възложителя, Координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които според Участника, ще бъдат необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. В тази част на офертата са 
представени планираните срещи – встъпителна среща, месечни срещи за напредъка и 
седмични/работни срещи. 

Направено е описание на планираните дейности и етапи за изпълнение на 
предмета на обществената поръчка. Разгледани са основни принципи и правила с оглед 
постигане на заложените цели и резултати. Представени са конкретни услуги по 
съответните дейности от обхвата на строителния надзор на обекта. При работите по 
осъществяването на строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до 
приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ, са 
представени следните етапи: Етап I дейности преди започване на строителството, Етап 
II дейности през периода на изпълнение на СМР, Етап III дейности в заключителния 
етап и Етап IV дейности през гаранционния срок. 

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата 
на екипа от експерти, с цел гарантиране на качествено изпълнение на поръчката. В тази 
част на предложението е изяснен планираният вътрешен контрол на ръководителя на 
екипа на СН, свързан с гарантиране на качеството при изпълнение на обществената 
поръчка. Разписани са мерки за вътрешен контрол, с цел гарантиране на качеството и 
съответствието с предвижданията на инвестиционния проект на изпълнените СМР, 
като са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с 
изпълнението ѝ, конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, 
действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и 
очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

Определени са мерки за вътрешен контрол, с цел гарантиране на качеството при 
контрол на СН по изпълнение на СМР по отделните части на инвестиционните проекти, 
като са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с 
изпълнението ѝ, конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, 
действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и 
очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

Посочени са мерки за вътрешен контрол, с цел гарантиране на качеството при 
съставяне на актове и протоколи по Наредба №3 (ДВ, бр.72/2003г.), като са изяснени 
съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, 
конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, действия в случаите на 
констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и очаквани резултати върху 
качеството на изпълнение на предвидените дейности. 
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Участникът е разписал мерки за вътрешен контрол, с цел гарантиране на 

качеството във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на 
строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната 
среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях, като са посочени 
съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, 
конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, действия в случаите на 
констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и очаквани резултати върху 
качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

В офертата са представени мерки за вътрешен контрол, с цел гарантиране на 
качеството при контрола върху съответствието на влаганите материали и продукти, 
съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 2015г, за условията и реда за 
влагане на строителни продукти в строежите на Република България. като са посочени 
съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, 
конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, действия в случаите на 
констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и очаквани резултати върху 
качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

Участникът е оферирал мерки за вътрешен контрол, с цел контрол на качеството и 
технологичната последователност на извършваните СМР, като са посочени съдържание 
и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, конкретни 
задължения на тези лица за изпълнение на мярката, действия в случаите на 
констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката и очаквани резултати върху 
качеството на изпълнение на предвидените дейности. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол, с цел постоянно следене относно 
спазване на графиците за изпълнение на СМР, като са посочени съдържание и обхват 
на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, конкретни задължения на 
тези лица за изпълнение на мярката, действия в случаите на констатирано отклонение 
от плана за прилагане на мярката и очаквани резултати върху качеството на изпълнение 
на предвидените дейности. 

Към техническото предложение е приложен график за реализация на дейностите 
предмет на обществената поръчка, който отразява следната информация: видове 
дейности, разпределение на ключовите експерти, ресурси за изпълнение и 
продължителност на изпълнение и времето на ангажираност на техническите лица, 
съобразно последователността на услугите – начало и край. 

Предвид горното, комисията счита, че УЧАСТНИК №2 „АЛФА ПИ 
ПРОДЖЕКТ“ООД е представил предложение за изпълнение на поръчката, което 
съответства на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до 
етапа на оценка на техническите предложения съгласно Методиката за оценка. 
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №3 „ВМЛ Консулт” ЕООД 

В предоставения Образец №3 са декларирани срокове за изпълнение на 
обществената поръчка както следва: 

-  Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 
-  Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от ЗУТ 
и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти 
на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 20 календарни дни от съставяне и подписване 
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) 
„без забележки“; 
- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от обектите, в 
срок от 20 календарни дни след подписването от всички участници в строителството 
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) 
„без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните 
контролни органи (когато е приложимо). 

 

В техническото предложение е разписан план за работа, като са изброени 
ангажиментите на дружеството за осъществяване на строителен надзор. Посочени са 
ресурсите за изпълнение на поръчката, в т.ч. предвидените експерти. Разписани са 
задълженията и отговорностите на отделните специалисти.  

Представена е организация и изпълнение на строителния надзор, като е разписано 
изпълнението на следните дейности: Законосъобразно започване на строежа; Съставяне 
на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж; Подписване всички актове и 
протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото 
законодателство, за които сме оправомощени да бъдем съставители, или лице 
извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документа; 
подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, 
заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на 
инвестиционния процес без прекъсване; Заверяване на  екзекутивна документация, след 
фактическото завършване на строежа, отразяваща несъществените отклонения от 
съгласуваните проекти; геодезическо заснемане на изпълненото строителство; 
окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; технически паспорт на обекта,  
изготвен съгласно чл. 176б от ЗУТ; навременно известяване на възникнали 
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потенциални пречки и решаване на проблемите; Прилагане на система за осигуряване 
на качеството. Посочена е приложимата нормативна уредба. 

Представена е стратегия за контрол върху технологичната последователност на 
строителните процеси. Обърнато е внимание на навременното  съставяне на всички 
необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, изготвянето на доклади от проведени 
проби и Доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия,  
изготвяне на   доклади до Възложителя – встъпителен, месечни   и окончателен, както и 
при необходимост  междинни, спазване мерки за опазване на околната среда, Анализ по 
отношение на допусканията. Направен е коментар по отношение на рисковете, съгласно 
визията на участника. 

Разписан е вътрешен контрол на качественото изпълнение на дейностите и план 
за осигуряване на качеството. 

Приложен е график за изпълнение на услугата. 

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „ВМЛ 
Консулт” ЕООД, Комисията констатира, че то НЕ отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и НЕ го допуска до етапа на разглеждане на 
Ценови предложения, поради следните съображения: 

Констатира се несъответствие между графика за изпълнение и работната 
програма: 

В работната програма участникът е предвидил дейност „Дейност V . Заверяване 
на  екзекутивна документация“, която обаче не е отразена в графика. Същото 
противоречи на изискванията на документацията, където Възложителят е заложил 
изискването участникът да е представил описание на дейностите и график за 
изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на 
отделните дейности и етапи за изпълнение. Липсата на посочената дейност в графика 
води до неяснота по отношение на ангажиментите на участника, дали ще бъде 
изпълнена, тъй като от една страна дейността е описана в техническото предложение, 
но от друга не е планирана в графика. 

На следващо място се констатира несъответствие между декларирания срок в 
Образец 1 от 20 календарни дни за изготвяне на окончателен доклад и описанието на 
дейностите, където участникът е посочил за „Дейност VІ . Да изготвим и представим 
окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ“ срок от 3 дни от  подписване 
на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Сроковете за 
изготвяне на Технически паспорт и Окончателен доклад в Образец 1, както и самото 
техническото предложение са неразделна част от договора и се явяват обвързващи за 
страните по договора. Именно поради това, Възложителят е поставил условие за пълно 
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съответствие между отделните елементи на техническото предложение, с цел 
недопускане на двузначно тълкуване на определени ангажименти.  

Констатираното налага извода, че е налице противоречие между отделните 
елементи на предложението, в частност между елемента „Организация и изпълнение на 
строителния надзор“ и заявеното в образеца на Техническото предложение (Образец 
№1), представляващо съставна част на цялостното предложение за изпълнение – 
техническата оферта, което пък е основание за отстраняване на участника от 
процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно: „Ако е налице 
несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните 
раздели/части/компоненти на техническото предложение“. 

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на 
Възложителя относно изискването за наличие на пълно съответствие между отделните 
части на Техническото предложение, което пък е основание за отстраняване на 
участника от процедурата съгласно дадените от Възложителя указания. 

В документацията за участие в обществената поръчка Възложителят 
недвусмислено е посочил, че при установено несъответствие между отделните 
елементи на работната програма участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата. 

С оглед на изложеното по-горе комисията счита, че представеното техническо 
предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, поради което единодушно взе 
следното решение: Не допуска офертата на  Участник №3 „ВМЛ Консулт” ЕООД 
до по-нататъшно участие и оценяване и ще предложи на Възложителя да отстрани 
участника на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката. 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ЕООД 
В предоставения Образец №1 са декларирани срокове за изпълнение на 

обществената поръчка както следва: 
- Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 

- Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от 
ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 
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благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 5 календарни дни от 
съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Акт обр. 15) „без забележки“; 

- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от 
обектите, в срок 5 календарни дни след подписването от всички участници в 
строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо). 

Като приложение към Образец №1 от документацията е представен подход за 
изпълнение на поръчката. Разписани са обхват и предмет на поръчката и е направено 
описание на следните дейности, като за всяка една от тях са посочени разпределение на 
ангажиментите по експерти и планираните ресурси за изпълнението им: 

- отговорност за законосъобразното започване на строежа; 
- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството; 
- отговорност за изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ; 
- отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия 

на труд в строителството, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба №2 от 22 март 2004г, за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на СМР; 

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството; 

- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 
- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 
- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за 
безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по 
време на строителството; 

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и 
нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок; 

- отговорност да изготвя окончателен доклад до Възложителя, след приключване 
на СМР; 

- отговорност за щети, които са нанесени на Възложителя и на другите участници 
в строителството и солидарна отговорност за щети причинени от неспазване на 
техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 
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- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за 

времето, през което се изпълняват строително-монтажните работи; 
- да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да 

оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 
Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да 
взема решения по такива изменения, предлагани от Изпълнителя; 

- извършване на необходимите проверки по чл.169б, ал.1 от ЗУТ на доставените 
на съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното 
обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл.169а, ал.1 от ЗУТ, вкл. 
извършване на проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените 
строителни продукти с дадените в представените от строителя сертификати и 
протоколи от контролните изпитвания за влаганите в строежа материали и съоръжения, 
и съответствието им с нормите на безопасност със заложените в инвестиционния 
проект технически показатели; 

- контрол, чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на реално 
извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от 
изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. Извършване на проверки на 
място и установяване на съответствие – подписване на акта. 

- изискване провеждането само в негово присъствие и да контролира 
правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, 
пускови изпитвания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за 
въвеждане в експлоатация; 

- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си 
по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез 
издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; 

- да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа; 
- да осигури на Възложителя и на всяко лица, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за 
извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и 
след това; 

- да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 
проекта и да в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други 
контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира 
писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол. 

- при нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 
национален строителен контрол. 

- да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 
нарушения; 
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- да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитвания, съгласно изискванията на Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството; 

- изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006г. за 
техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание, преди 
въвеждането му в експлоатация; 

- изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 
след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата 
обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен 
доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в 
експлоатация; 

- изпълнение на други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени 
в българското законодателство и/или изискванията на програмата; 

В техническото предложение е представена планираната организация на работата 
на ключовия екип, като са разпределени отговорности на следния експертен състав: 
Ръководител на екипа, Експерт по части „Пътна“ и „ОДБ“, Експерт по част „Геодезия“, 
Експерт по част „ПБЗ“ /Координатор по безопасност и здраве/, Експерт по качество на 
материалите, Експерт по част „ПУСО“ и Експерт по част „ПБ“. 

В офертата си, Участникът е изяснил планирания начин на комуникация с 
Възложителя, като е обърнато внимание на следните аспекти: комуникация с 
Възложителя, видове срещи при изпълнението, докладване, комуникация с 
изпълнителя на СМР, комуникация с проектантския екип, упражняващ авторски надзор 
и комуникация с външни институции. Участникът е разработил графика наименуване 
органиграма за връзките между участниците в строително-инвестиционния процес при 
реализация на дейността упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем  и обхват, съгласно изискванията 
на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните 
при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по 
чл.168, ал.6 от ЗУТ. 

Представена е планираната координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на 
услугата, според вижданията на Участника. В тази част на офертата е обърнато 
внимание на ресурси и кадрови потенциал, комуникационни връзки в екипа – 
отговорни лица, управление на проекта, отчетност, логистика и управление на 
качеството. 

В техническото предложение с предложени мерки за вътрешен контрол и 
организация на работата на екипа от експерти, с което се цели гарантиране на 
качествено изпълнение на поръчката. В тази част са разгледани обхват на мерките, 
управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг, 
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лица, ангажирани с изпълнението на мерките и техните задължения, очаквани 
резултати върху качеството на изпълнение на дейностите от прилагането на мерките. 

В табличен вид е предложена мярка по ежедневен контрол на качеството на 
изпълнение на СМР, за нея са изяснени същност и обхват на мярката, конкретни 
действия, които ще се извършват при прилагане и изпълнение на мярката, експерти, 
които ще са ангажирани с изпълнение на дейностите, задължения на всеки от 
ангажираните експерти, свързани с дейностите по конкретната мярка, експерт, който 
ще извършва контрол върху дейностите по изпълнението на мярката, взаимовръзка 
между ангажираните и контролиращия експерт и очаквано въздействие и резултат на 
конкретната мярка към изпълнението на договора. 

Разписана е мярка за извършване на проверка на материали от акредитирана 
лаборатория, за нея са посочени същност и обхват на мярката, конкретни действия, 
които ще се извършват при прилагане и изпълнение на мярката, експерти, които ще са 
ангажирани с изпълнение на дейностите, задължения на всеки от ангажираните 
експерти, свързани с дейностите по конкретната мярка, експерт, който ще извършва 
контрол върху дейностите по изпълнението на мярката, взаимовръзка между 
ангажираните и контролиращия експерт и очаквано въздействие и резултат на 
конкретната мярка към изпълнението на договора. 

Участникът е предвидил мярка по контрол на изпълнението на дейностите за 
въвеждане на обекта в експлоатация, за нея са изяснени същност и обхват на мярката, 
конкретни действия, които ще се извършват при прилагане и изпълнение на мярката, 
експерти, които ще са ангажирани с изпълнение на дейностите, задължения на всеки от 
ангажираните експерти, свързани с дейностите по конкретната мярка, експерт, който 
ще извършва контрол върху дейностите по изпълнението на мярката, взаимовръзка 
между ангажираните и контролиращия експерт и очаквано въздействие и резултат на 
конкретната мярка към изпълнението на договора. 

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение на дейностите 
от предмета на обществената поръчка, който отразява следната информация: дейности, 
участници от страна на строителния надзор, продължителност и графична част 
показваща времевото позициониране на всяка от позициите. 

Предвид горното, комисията счита, че  УЧАСТНИК №4 
„СТРОЙНОРМ“ЕООД, е представил предложение за изпълнение на поръчката, което 
съответства на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до 
етапа на оценка на техническите предложения съгласно Методиката за оценка. 
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №5 „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ЕООД 
В предоставения Образец №1 са декларирани срокове за изпълнение на 

обществената поръчка както следва: 
- Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6, 10 и 11 от ЗУТ в срок от 20 
календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на 
Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан 
приемо-предавателен протокол. 

- Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 

- Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от 
ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 20 календарни дни от 
съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Акт обр. 15) „без забележки“; 

- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от 
обектите, в срок 20 календарни дни след подписването от всички участници в 
строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо). 

В офертата е представено предложение за изпълнение на поръчката, където е 
направено въведение, в което е посочена следната информация: Възложител, списък на 
използваните съкращения, списък на термините, източници на финансиране и общи 
положения, предмет и цел на поръчката. Направено е описание на предвидените 
строително-монтажни работи, които ще се извършват на обекта. Изложено е кратко 
представяне на дружеството и неговия опит в реализацията на сходни договори. 

Участникът е направил описание на дейностите за изпълнение а поръчката, което 
включва дейностите, дефинирани от Възложителя в Техническата спецификация и 
допълнителни под-дейности, които не са залегнали в спецификацията към 
документацията. В тази част на офертата са разписани цели, очаквани резултати и 
обхват на дейностите. Направено е описание на под-дейностите, които се предвиждат 
от Участника за изпълнение на всяка от дейностите в обхвата на обществената поръчка 
– посочени са обхват на работата, възможни ограничения и методи за изпълнение. 

В офертата е изяснен предвидения документооборот, актуване, докладване и 
отчитане на напредъка на проекта. Обърнато е внимание на контрола на документите и 
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управлението на документацията. Разгледани са планираните доклади от страна на 
строителния надзор – встъпителен доклад, месечни доклади, окончателен доклад за 
изпълнение на договора, окончателен доклад по ЗУТ и доклади по поискване. 
Засегнати са направата на технически паспорт за обекта, контрол и одобрението на 
кадастралното заснемане и документация за издавена на разрешение за ползване. 

Участникът е представил планирания контрол на качеството, като са изложени 
внедрените системи за управление в дружеството. Обърнато е внимание на контрола на 
отчетността при изпълнение на СМР, като са обособени следните аспекти: завършване 
на обекта в договорения срок и договорения бюджет, документираност, 
възстановимост/възпроизведимост, контролно-регулаторни елементи, съвместимост 
между Консултант по смисъла на ЗУТ и Инвеститорски контрол и технически и 
експлоатационни ограничения. 

В техническото предложение е направено обезпечаване на проекта с човешки 
ресурси за изпълнението посочените дейности и под-дейности от Участника. Разписано 
е планираното разпределение на работата между експертите във връзка с изложената 
програма за изпълнение, като са изяснени задълженията и отговорностите на следния 
експертен състав: Ръководител на екип, Експерт по контрол на качеството, Експерт по 
оценка на количеството, експерт по част „Пътна“, експерт по част „Конструкции“, 
експерт по част „Геодезия“, експерт по част „Електро“, експерт по част „ВиК“, 
Координатор по безопасност и здраве и допълнителни експерти. Разработена е графика, 
представляваща организационна схема на екипа за взаимодействие на експертите и 
връзките с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Обърнато е 
внимание на техническите и експлоатационни ограничения при изпълнение на 
строителството. 

В офертата си, Участникът е предложил похвати за управление на риска за 
изпълнението на предмета на поръчката. Направено е дефиниране на рискове и са 
предложени мерки за преодоляването им. Разгледани са различни рискови групи, за 
които са разписани мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляването 
им и възможни аспекти за всяка от групите. Подробен анализ на рисковите за договора 
е представен като Приложение към техническото предложение. Във визираното 
приложение е направена оценка на стойността на риска – основни дефиниции и са 
разгледани основни рискови фактори. За всеки от рисковите фактори е посочена 
следната информация: оценка на вероятността за настъпване на риска, оценка на 
очакваното въздействие на риска и оценка на стойността на риска. Определени са 
дейности, които ще бъдат засегнати от риска и са предложени мерки за 
предотвратяване и намаляване на рисковете. В приложението е разписан контрол и 
управление на риска по време на изпълнението на обществената поръчка. 

В техническата оферта е предложена стратегия за контрол върху технологичната 
последователност на процесите при реализацията на договора, в който е включено 
изпълнение на строителството. Определени са 5 стъпки по упражняване на контрол, 
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както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 
изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на 
складиране, начин на влагане, изпитвания и други. Разписан е метод за работа при 
установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите 
изисквани на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. 

Участникът е разработил стратегия за контрол по видове СМР и 
последователността на тяхното изпълнение – посочени са основни видове СМР при 
изпълнение на строежа и са отразени изисквания към тяхната реализация. В офертата 
са определени етапи за изпълнение на строителството и са изяснени докладите от 
страна на строителния надзор по време на всеки етап. 

След като разгледа техническото предложение на УЧАСТНИК №5 „АКВА 
БГ КОНСУЛТИНГ“ЕООД, Комисията констатира, че то НЕ отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя и НЕ го допуска до етапа на 
оценка на техническите предложения съгласно Методиката за оценка, поради 
следните съображения: 

Съгласно Документацията за участие и предварително обявените условия на 
Възложителя в нея, към съдържанието на Техническите предложения на участниците в 
обществената поръчка е изискано, те да предоставят График за изпълнение на 
възложените работи. В настоящият случай, след извършената проверка от Комисията, 
се констатира, че График в офертата на Участник №5 „АКВА БГ 
КОНСУЛТИНГ“ЕООД не се съдържа, което прави техническото предложение 
несъответстващо на изискванията към съдържанието му. Поради горното и съгласно 
дадените указания в т.18 „Подаване на офертата“ в Документацията за участие, където 
еднозначно е записано, че „Участник се отстранява от процедурата, ако не е 
разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и 
предварително обявените условия на Възложителя“, Комисията единодушно прие, че 
офертата следва да бъде предложена за отстраняване, тъй като не съдържа всички 
изискуеми съгласно Документацията елементи. 

С оглед на изложеното по-горе комисията счита, че представеното техническо 
предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, поради което единодушно взе 
следното решение: Не допуска  офертата на  Участник №5 „АКВА БГ 
КОНСУЛТИНГ“ЕООД до по-нататъшно участие и оценяване и ще предложи на 
Възложителя да отстрани участника на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, 
тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката. 
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА  

УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 
В предоставения Образец №1 са декларирани срокове за изпълнение на 

обществената поръчка както следва: 
- Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 142, ал. 6, 10 и 11 от ЗУТ в срок от 14 
календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на 
Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан 
приемо-предавателен протокол. 

- Упражняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа (обр. 2а) до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на 
Разрешение за въвеждане в експлоатация. 

- Изготвяне на технически паспорт, за всеки един от обектите, съгласно чл.176б от 
ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 14 календарни дни от 
съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Акт обр. 15) „без забележки“; 

- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всеки един от 
обектите, в срок 14 календарни дни след подписването от всички участници в 
строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от 
специализираните контролни органи (когато е приложимо). 

В офертата е разписана организация за качествено изпълнение на поръчката, в 
която е направено предложение за дейностите във връзка с упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на обекта, попадащ в премета на поръчката. 
Отразени са задълженията и отговорностите на дружеството по време на реализация на 
договора за услуга. 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия си екип. В тази 
част на предложението са представени основните положения за организацията на 
персонала. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между 
експертите, като са предложени следните ключови лица: Ръководител на екипа и 
Експерт по част „Пътна“, Експерт по част „ВиПОД“, Експерт по част „Геодезия“, 
Експерт Координатор по безопасност и здраве, Експерт Пожарна безопасност и 
Експерт по Управление на отпадъците. Оферирани са и неключови експерти, които да 
подпомагат изпълнението. 

В техническото предложение е представен планирания начин за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на 
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възложената услуга, според вижданията на Участника. Изяснени са ключови въпроси за 
услугите, основни комуникационни принципи, форми на общуване и уведомления за 
изпълнението. В тази част на предложението е отразен начина на комуникация с 
Възложителя и останалите участници в строителния процес, като е обърнато внимание 
на слените взаимоотношения: Възложител – Консултант, Консултант – Изпълнител на 
строителството и Консултант – външни институции. В точка „Други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката. 
Методи за съгласуване на дейностите.“ е обърнато внимание на: контрол и съгласуване 
относно документацията, контрол и съгласуване относно съгласуването с 
експлоатационните дружества, контрол и съгласуване относно докладите по време на 
изпълнение на поръчката и контрол и съгласуване по отношение на прогреса на 
строителството. Отразени са похвати за работа при преглед на работна програма за 
строителството и провеждане на работни срещи. Участникът е разгледал съдържанието 
на окончателния доклад, съгласно ЗУТ, чл.168, ал.6 и документацията по 
строителството. 

В офертата е отразен планирания контрол и съгласуване по отношение на 
качеството на материалите, както и контрола на влаганите материали и тяхното 
съответствие на техническите изисквания на проекта. Участникът е разписал методи за 
осъществяване на контрол на влаганите изделия и тяхното съответствие на 
нормативната уредба, контрол на ритмичността на доставяне на влаганите материали и 
изделия, контрол на начина на складиране на доставените материали и изделия, 
контрол на начина на изпитване на материалите и контрол на лабораторно оборудване. 
Изяснено е съдържанието на ежедневните проверки на извършваните дейности на 
Строителя, както и контрола върху начина на влагане на строителни материали и 
изделия и контрола и съгласуване по отношение на строителните работи. При контрол 
и съгласуване по отношение на финализирането на договора е обърнато внимание на 
архивиране на документацията. 

Разгледани са стъпки за контрол на качеството на изпълнение на СМР, като са 
разписани следните аспекти: 

- Оглед на площадката преди, след и по време на изпълнение на работите, 
съвместно със Строителя и съгласуване на начина за отразяване на условията с 
помощта на снимков и текстови материал; 

- Контрол на законосъобразното започване, изпълнение и завършване на работите 
и всички свързани с това мероприятия; 

- Постоянно упражняване на надзор и съгласуване на мерките по временна 
организация на движението; 

- Конкретни стъпки за действие при установяване на несъответния на 
извършващите се строително-монтажни работи с одобрените работни проекти; 

- Надзор и контрол на изпълнението на работите по отношение на съответствието 
им с изискванията на Възложителя; 
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- Нормативна рамка; 
В офертата е направено описание на дейностите, с посочени срокове за 

изпълнението им и етапи за изпълнение. В тази част на предложението са разгледани 
следните дейности, за които са определени отделни задачи, като за всяка от тях са 
посочени описание, изходни данни, човешки ресурси, технически средства, 
времетраене и брой съставени документи: 

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта 
(чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните 
подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството 
актове и протоколи; 

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно 
разпоредбите на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласни чл.168, ал.6 от ЗУТ, за 
въвеждането му в експлоатация; 

- Изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл.176 от ЗУТ и в обхвата, 
посочен в чл.4 от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, 
бр.7/2007г.; 

За всяка от дейностите и включените в тях задачи, в табличен вид, е показано 
планираното разпределение на ангажиментите на експертите и очакваните резултати от 
работата им. 

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата 
на екипа от експерти, с цел да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. В тази 
част на офертата са посочени обхват на мерките, контролни дейности приложими от 
дружеството, информация и комуникация и мониторинг. Изяснени са лица, ангажирани 
с изпълнението на мерките и техните задължения, както и очакваните резултати върху 
качеството на изпълнение на дейностите от прилагането на мерките. Разписан е 
вътрешен контрол при изпълнение на работата, с цел постигане на очакваните 
резултати и спазване на изискванията за качество, като е обърнато внимание на план и 
одит за осигуряване на качеството. Разгледана е организационна мярка по 
осъществяване на контрол относно комуникацията, като е направено описание и са 
изяснени ангажираните ресурси. Описани са начини за отчитане на резултатите и 
контрол върху изпълнение на дейностите, посочени са и ресурсите за работата. 

В офертата са разгледани методи за съгласуване на дейностите и организационни 
аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката. Разписани са 
организационни аспекти за качествено и срочно изпълнение на СМР и документи по 
време на строителството. 
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Техническото предложение е придружено от линеен график за изпълнение на 

обществената поръчка, отразяващ наименование на дейности и задачи, периоди на 
работа и графична част показваща времевото позициониране на позициите. 

Предвид горното, комисията счита, че  УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ 
„ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“, е представил предложение за изпълнение на поръчката, 
което съответства на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до 
етапа на оценка на техническите предложения съгласно Методиката за оценка. 
 

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши да допусне до оценка 
съгласно критерия и методиката за оценка на офертите по техническия показател в 
настоящата обществена поръчка следните участници:  

УЧАСТНИК №2 "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

УЧАСТНИК №6   ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 

Комисията пристъпи към оценка по техническия показател, в съответствие с 
посочената в обявата за участие методика за оценка. 
Съгласно Обявата, на оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, 
отговарящо на изискванията на възложителя, подлежат на комплексна оценка за 
определяне на „икономически най- изгодната оферта“. Икономически най-изгодната 
оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „ОПТИМАЛНО 
СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал.1, т. 3 от ЗОП. 
Съгласно Документацията за участие към Обявата - Показател К2 - Организация за 
качествено изпълнение на поръчката - в техническото си предложение, участникът 
трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно Техническата спецификация. 
Оценява се посочената организация на работа. Показателят се изчислява по следният 
начин: 

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката Макс. брой 
точки - 50 

Предложената от участника организация на изпълнението на 
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 
екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 
тях. начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга. 

30 точки 
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К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката Макс. брой 

точки - 50 
участникът е представил описание на дейностите и график за 

изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за 
изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация па работата на ключовия 
екип. посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 
тях. начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и график за 
изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за 
изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че 
са налични едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите 
на настоящата методика под „ задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 
т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 
работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 
изпълнение на поръчката. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 
за приложимостта и полезността на предложените дейности при 
изпълнението на поръчката. 

35 точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на 
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация па работата на ключовия 
екип. посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

40 точки 
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К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката Макс. брой 

точки - 50 
тях. начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и график за 
изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за 
изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че 
са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите 
на настоящата методика под „ задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 
т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 
работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 
изпълнение на поръчката. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 
за приложимостта и полезността на предложените дейности при 
изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация па работата на ключовия 
екип. посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 
тях. начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга. 

- участникът е представил описание на дейностите и график за 
изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за 
изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

50 точки 
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К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката Макс. брой 

точки - 50 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че 
са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 
(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „ задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 
т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 
работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 
изпълнение на поръчката. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 
за приложимостта и полезността на предложените дейности при 
изпълнението на поръчката. 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ - К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”  НА УЧАСТНИК №2  „АЛФА ПИ 

ПРОДЖЕКТ“ООД 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация, като видно от краткото описание на офертата може да се заключи, че за 
нея са в сила следните обстоятелства: 

- Участникът е предложил организация па работата на ключовия екип, като 
посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, както и начини за 
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 
и етапи за изпълнение. 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 
изпълнява) на ниво отделна задача; 

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 
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- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 
 
Поради горните обстоятелства, които са подробно описани в краткото 

описание на техническото предложение и съгласно утвърдената методика на 
Възложителя, Комисията присъжда на Участник 2 „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 
– 50,00 точки по показател К 2- „Организация на качествено изпълнение на 
поръчката“. 

 
ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ  К2-„ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” НА УЧАСТНИК №4 
„СТРОЙНОРМ“ЕООД 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация, като видно от краткото описание на офертата може да се заключи, че за 
нея са в сила следните обстоятелства: 

- Участникът е предложил организация па работата на ключовия екип, като 
посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, както и начини за 
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 
и етапи за изпълнение. 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 
изпълнява) на ниво отделна задача; 

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 
от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 
Поради горните обстоятелства, които са подробно описани в краткото 

описание на техническото предложение и съгласно утвърдената методика на 
Възложителя, Комисията присъжда на Участник 4 „СТРОЙНОРМ“ЕООД – 50,00 
точки по показател К2-„Организация на качествено изпълнение на поръчката“. 

 
ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” НА УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ 
„ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация, като видно от краткото описание на офертата може да се заключи, че за 
нея са в сила следните обстоятелства: 

- Участникът е предложил организация па работата на ключовия екип, като 
посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, както и начини за 
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 
и етапи за изпълнение. 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 
изпълнява) на ниво отделна задача; 

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 
от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 
Поради горните обстоятелства, които са подробно описани в краткото 

описание на техническото предложение и съгласно утвърдената методика на 
Възложителя, Комисията присъжда на Участник 6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-
СТРОЙКОНТРОЛ“ – 50,00 точки по показател К2- „Организация на качествено 
изпълнение на поръчката“. 

 
Комисията в пълен състав, продължи своята работа, като пристъпи към детайлно 
разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и проверка за 
съответствие с предварително обявените условия, при което констатира: 
 
УЧАСТНИК №2  „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

    В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение 
на предмета на поръчката, както следва: 

Обща цена за изпълнение: 19 494,90 (деветнадесет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири лева и 90 стотинки) без ДДС и 

Обща цена за изпълнение: 23 393,88 (двадесет и три хиляди триста 
деветдесет и три лева и 88 стотинки) с включен  ДДС. 

  Комисията установи, че участника е представил Ценово предложение по Образеца, 
приложен в документацията за участие. 
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     Ценовото предложение на допуснатия участник съответства на предварително 
обявените от възложителя условия за представяне на ценово предложение от 
участниците. 

  Участникът е предложил цена, която е в рамките на (по-ниската от) максимално 
допустимата стойност, ценовото предложение съответства на изискванията на 
възложителя, поради което комисията реши, че участникът следва да се допусне до 
етап на оценка по показател К1 – „Предложена цена“, съгласно Методиката за оценка. 

   УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ЕООД 

    В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение 
на предмета на поръчката, както следва: 

Обща цена за изпълнение: 19 900,00 (деветнадесет  хиляди и деветстотин 
лева и 0 стотинки) без ДДС и 

Обща цена за изпълнение: 23 880,00 (двадесет и три хиляди осемстотин и 
осемдесет лева и 0 стотинки) с ДДС. 

Комисията установи, че участника е представил Ценово предложение по Образеца, 
приложен в документацията за участие. 

      Ценовото предложение на допуснатия участник съответства на предварително 
обявените от възложителя условия за представяне на ценово предложение от 
участниците. 

     Участникът е предложил цена, която е в рамките на (по-ниската от) максимално 
допустимата стойност, ценовото предложение съответства на изискванията на 
възложителя, поради което комисията реши, че участникът следва да се допусне до 
оценка по финансов показател. 

  Участникът е предложил цена, която е в рамките на (по-ниската от) максимално 
допустимата стойност, ценовото предложение съответства на изискванията на 
възложителя, поради което комисията реши, че участникът следва да се допусне до 
етап на оценка по показател К1 – „Предложена цена“, съгласно Методиката за оценка. 

 

УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 

В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение на 
предмета на поръчката, както следва: 

Обща цена за изпълнение: 19 350,00 (деветнадесет хиляди триста и 
петдесет лева и 0 стотинки) без ДДС и 
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Обща цена за изпълнение: 23 220,00 (двадесет и три хиляди двеста и 

двадесет лева и 0 стотинки) с ДДС. 

    Комисията установи, че участника е представил Ценово предложение по Образеца, 
приложен в документацията за участие. 

      Ценовото предложение на допуснатия участник съответства на предварително 
обявените от възложителя  условия за представяне на ценово  предложение от 
участниците. 

       Участникът е предложил цена, която е в рамките на (по-ниската от) максимално 
допустимата стойност, ценовото предложение съответства на изискванията на 
възложителя, поради което комисията реши, че участникът следва да се допусне до 
етап на оценка по показател К1 – „Предложена цена“, съгласно Методиката за оценка. 

    След като бяха установени офертите, които отговарят на предварително обявените 
условия на поръчката, комисията пристъпи към проверка за наличието на 
обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, при което констатира, че до етапа на оценка на 
ценовите оферти са допуснати трима участници, и при извършена проверка на ценовите 
предложения, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП, е видно че няма наличие на по-благоприятно 
предложение с 20% или повече процента от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници. 

      Комисията пристъпи към извършване на оценка на допуснатите оферти по К1 – 
„Предложена цена“, съгласно Методиката за оценка. 

        Съгласно методиката за оценка показателя К1- „Предложена цена“ е с максимална 
оценка 50 точки и се определя по следната формула: 

К1=(Цена мин/Цена участ)х50 

Цена мин – е най-ниската предложена цена от участник 

Цена участ – е цената, предложена от даден участник, съгласно ценовото му 
предложение 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К1 – „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“  НА УЧАСТНИК №2 
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение на  

Цена мин = 19 350,00 лева 

Цена участ = 19 494,90 лева 

К1=(19 350,00/19 494,90)х50=49,63 точки 
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На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 

Комисията присъжда на Участника №2 АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД- 49,63 
точки по показател К1 – „Предложена цена“ 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К1 – „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“ НА УЧАСТНИК №4 
„СТРОЙНОРМ“ЕООД 

В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение на  

Цена мин = 19 350,00 лева 

Цена участ = 19 900,00 лева 

К1=(19 350,00/19 900,00)х50=48,62 точки 

На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 
Комисията присъжда на Участник №4- „СТРОЙНОРМ“ЕООД- 48,62 точки по 
показател К1 – „Предложена цена“ 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К1 – „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“ НА УЧАСТНИК №6 
ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ 

В Образен №2 „Ценово предложение“ е направено предложение за изпълнение на  

Цена мин = 19 350,00 лева 

Цена участ = 19 350,00 лева 

К1=(19 350,00/19 350,00)х50=50,00 точки 

На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 
Комисията присъжда на Участник №6- ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-
СТРОЙКОНТРОЛ“-  50,00 точки по показател К1 – „Предложена цена“ 

След като извърши оценяването на допуснатите до оценка участници и по 
последния показател, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка. 

Съгласно Методиката за оценка, Комплексната оценка има максимална стойност 
100 точки и се определя, като сбор от получените до момента оценки по двата 
показателя, включени в нея, както следва: 

КО=К1+К2 

К1 – Оценка по показател „Предложена цена 

К2 – Оценка по показател „Организация за качествено изпълнение на 
поръчката“ 
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Въз основа на определените оценки по отделните показатели и след прилагане на 

формулата за комплексната оценка, комисията определи комплексната оценка на 
допуснатите участници както следва: 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №2 „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД 

К1 = 49,63 точки 

К2 = 50,00 точки 

КО=49,63+50,00=99,63 точки 

На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 
Комисията присъжда на Участника 99,63 точки в Комплексната оценка. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ЕООД 

К1 = 48,62 точки 

К2 = 50,00 точки 

КО=48,62+50,00=98,62точки 

На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 
Комисията присъжда на Участника 98,62 точки в Комплексната оценка. 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-
СТРОЙКОНТРОЛ“ 

К1 = 50,00 точки 

К2 = 50,00 точки 

КО=50,00+50,00=100,00 точки 

На база на извършените изчисления и съгласно Методиката за оценка, 
Комисията присъжда на Участника 100,00 точки в Комплексната оценка. 

След цялостното разглеждане на  офертите, на основание на чл.58, ал.1 от 
ППЗОП, Комисията извършва класиране на представените от участниците и 
допуснатите до оценка оферти в съответствие с обявения критерий за оценка на 
офертите, така както следва: 

Първо място:  

УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“ - 100,00 точки 

Второ място: 
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УЧАСТНИК №2 „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ООД- 99,63 точки 

Трето място: 

УЧАСТНИК №4 „СТРОЙНОРМ“ЕООД -98,62 точки 

Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите, като взе предвид 
всички горни констатации и взетите решения, обективирани в настоящия протокол от 
работата си, 

РЕШИ: 

Да предложи на възложителя – зам.- кмета на община Божурище да утвърди 
горното класиране и да сключи договор с участника, класиран на първо място в 
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище“, както следва:  

УЧАСТНИК №6 ОБЕДИНЕНИЕ „ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ“, с подадена оферта с 
Вх.№-0-20/ 21.04.2020г -13:32 ч, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката в 
размер на 19 350 (деветнадесет хиляди триста и петдесет ) лева без включен ДДС. 

Мотиви:  
Класираният на първо място участник отговаря на предварително обявените 
изисквания за лично състояние и критерии за подбор и е класиран на първо място при 
съобразяване с оценката на постъпилите оферти, съобразно предварително обявения 
критерий за възлагане  и методика за оценка. 

2.Да отстрани УЧАСТНИК №1 "СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД от участие в 
обществената поръчка по реда на чл.187 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) за 
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище“,  открита с 
Обява № 20200409-ОВ-03,  на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката, поради мотиви, изложени подробно в настоящия протокол. 

3. Да отстрани УЧАСТНИК №3 "ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД от участие в 
обществената поръчка по реда на чл.187 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) за 
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище, открита с № 
20200409-ОВ-03, на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката, поради мотиви, изложени подробно в настоящия протокол. 

40 
 
 



 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е 
 

гр.Божурище бул.”Европа”  №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg 
 

 
4. Да отстрани Участник №5-„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД от участие в 
обществената поръчка по реда на чл.187 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) за 
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище, открита с № 
20200409-ОВ-03, на основание на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката, поради мотиви, изложени подробно в настоящия протокол. 

С извършване на горните действия председателят на комисията закри 
заседанието. 

Документите, свързани с обществената поръчка, се оставиха на съхранение в 
съответствие с указаното в Заповед № 165/22.04.2020 г на Ангел Димитров Бухларски, 
зам.-кмет на община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на 
кмета на общината. 

С извършване на описаните действия комисията приключи работа и предава протокола 
за утвърждаване на Възложителя.  

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на 
комисията на 19.05.2020 година 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Заповед №165/22.04.2020 г на Ангел Димитров Бухларски, зам.-кмет на община 
Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на кмета на общината ; 

2. Протокол за постъпили оферти; 
3. Присъствен лист. 

Комисия в състав: 
 
Председател: 
Инж. Диляна Керемедчиева-Вълкова  /.........................../ 
 
 
Членове: 
 
инж. Грета Георгиева /.........................../ 

 
 
Мартин Зарков /.........................../ 
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