
О б щ и н а Д о б р и ч к а , г р а д Д о б р и ч 

Ул."Независимост" № 20,дентрала: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
в-таИ^оШЩаЩм/Ш^Ьа: web site: www.dobrichka.bg 

o f . н . PJ>19* 

УТВЪРЖДАВАМ: ( s vo 
ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ §3, 
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ®^ S & 

v o " " ^ 
ПРОТОКОЛ № 2 (продължение) 

За работата на Комисия по чл.181, ал.4 от ЗОП, назначена със Заповед № 
1134/21.10.2019 г. на Тошко Димов Петков - кмет на община Добричка, за извършване 
подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в 
процедура - публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 
СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка" по три обособени 
позиции, открита с Решение № 1016/24.09.2019 г. и обявление, публикувано в 
електронната страница на АОП под № 00159-2019-0013 и обявена в профила на купувача 
на адрес http://dobrichka.bg/profile/orders/Q-24092019-298 

Комисията се събра в пълен състав на 25.10.2019г. в 14:00 часа и продължи своята работа 
в условията на закрито заседание, като пристъпи към детайлно разглеждане на Ценовите 
предложения, представени от участника и техните приложения. Работата продължи със задача 
да се проверят ценовите предложения на участниците, което действие се налага като първо по 
време с оглед на възприемане на реда по чл ,181, ал.2 от ЗОП. 

Извършените действия, взети решения и резултати са описани по-долу в настоящия 
протокол, като работата протече последователно за всеки участник, по реда на постъпване на 
офертите. 

За Участник № 3 - "Пътно строителство" АД, i р.Добрич, 
В офертата си "Пътно строителство" АД, гр.Добрич, с ЕИК 124000579, е подал 

коректно попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-
стойностни сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от 
документацията за участие, комисията извърши проверка за съответствие на оферираните в 
образците на количествените сметки стойност от ценовото предложение за, всеки от отделните 
обекти, включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален 
финансов ресурс от възложителя: ' • 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 

стойност в лева без 
ДДС 

1. 

Об. П03. №1: "Реконструкция и 

579 959,00 

535 200,22 

1. рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Стожер и с. 
Пчелино, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

535 200,22 

1.1 
"Рехабилитация на участъци от улица 
"Рила" село Стожер, община Добричка" 345 846.00 

317 261.16 
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№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

Оферирана от 
участника 

стойност в лева без 
ДДС в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 

стойност в лева без 
ДДС 

1.2 
"Рехабилитация на участъци от улица 
"Стара планина"село Стожер, община 

Добричка " 125 260,00 

117 253,61 

1.3 '"Рехабилитация и а улица "Четвърта", 
село Пчелино, община Добричка 108 853,00 

100 685,45 

Об. поз. №2: "Реконструкция и 230 391,38 

2 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилитация на улица "Шеста" село 
Победа, община Добричка" 86 731.00 

84 392,63 

2.2 "Рехабилитация на улица "Дунав" село 
Стефан Караджа, община Добричка " 47 336,00 

42 522,55 

2.3 "Рехабилитация иа улица "Девета" село 
Овчарово, община Добричка'1 78 852,50 

75 771,39 

2.4 "'Рехабилитация наулгща "Десета" село 
Котле)щи, община Добричка " 31 996.70 

27 704,81 

Об. поз. №3: "Реконструкция и 237 648,60 

3 
рехабилитация на улична мрежа иа 
територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 281 047,20 

3.1 „Рехабилитация иа улица "Девета" село 
Черна, община Добричка" 80 267.50 

72 723,24 

3.2 
"'Рехабилитация на улица 
"Единадесета" село Фелдфебел Дянково, 
община Добричка " 84 430.50 

71 100.06 

3.3 
"Рехабилитация наулгща "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, община 
Добричка " 116 349.20 

93 825.30 

Предложените цени не надвишават осигурения финансов ресурс за съответните 
обособени позиции и отделни обекти, поради което офертата подлежи на разглеждане и 
оценка в следващия етап от работата на комисията. 

За Участник № 4 - "Би лд строй - KG" ООД, гр.Нови пазар 
В офертата си "Билдстрой - КО" ООД, гр.Нови пазар, с ЕИК 202600768, е подал 

коректно попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-
стойностни сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от 
документацията за участие, комисията извърши проверка за съответствие иа оферираните в 
образците на количествените сметки стойност от ценовото предложение за всеки от отделните 



обекти, включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален 
финансов ресурс от възложителя: 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

Об. поз. №1: "Реконструкция и 520 220,09 

1. рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Стожер и с. 
Пчелино, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

1.1 "Рехабилитация на участъци от улица 
"Рила" село Стожер, община Добричка" 345 846.00 

306 829,20 

1.2 
"Рехабилитация на участъци от улица 
"Стара планина" село Cmootcep, община 

Добричка " 125 260.00 

115 685,65 

1.3 "'Рехабилитация на улица "Четвърта", 
село Пчелино, община Добричка 108 853.00 

97 705,24 

Об. поз. №2: "Реконструкция и 213 287,64 

2 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилитация наулгща "Шеста" село 
Победа, община Добричка " 86 731.00 

74 905,58 

2.2 "Рехабилитация иа улица "Дунав" село 
Стефан Караджа, община Добричка" 47 336.00 

42 209,84 

2.3 "Рехабилитация иа улица "Девета" село 
Овчарово, община Добричка " 78 852.50 

69 825,65 

2.4 '"Рехабилитация на улица "Десета" село 
Котленци, общин а До бричка" 31 996.70 

26 346,57 

Об. поз. №3: "Реконструкция и 23 7 434,32 

3 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 281 047,20 

3.1 „Рехабилитация на улица "Девета" село 
Черна, община Добричка" 80 267.50 

69 812,13 

3.2 
'"Рехабилитация иа улица 
"Единадесета" село Фелдфебел Дянково, 
обгцииа Добричка " 84 430.50 

70 647,39 

3.3 
"Рехабилитация иа улица "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, община 
Добричка " 116 349.20 

96 974,80 

Предложените цени не надвишават осигурения финансов ресурс за съответните 
обособени позиции и отделни обекти, поради което офертата подлежи на разглеждане и 
оценка в следващия етап от работата на комисията. 



За Участник № 5 - "Конекс и Ко" ЕООД, гр.София 
В офертата си "Коиекс и Ко" ЕООД, гр.София, с ЕИК 175219757, е подал коректно 

попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-стойностни 
сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от документацията за 
участие, комисията извърши проверка за съответствие на оферираните в образците на 
количествените сметки стойност от ценовото предложение за всеки от отделните обекти, 
включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален финансов 
ресурс от възложителя: 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

Об. поз. №1: "Реконструкция и 579 804,98 

1. рехабилитация на улична мрежа иа 
територията на с. Стожер и с. 
Пчелино, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

1.1 "Рехабилитация иа участъци от улица 
"Рила "село Стожер, община Добрич ка'' 345 846.00 

345-822,90 „ "Рехабилитация иа участъци от улица 
"Стара планина" село Стооюер, община 

Добричка " 125 260.00 

125 196,17 

1.3 '"Рехабилитация на улица "Четвърта", 
село Пчелино, община Добричка 108 853.00 

108 785,91 

Об. поз. №2: "Реконструкция и 243 913,21 

2 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на е. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилитация на улица "Шеста" село 
Победа, община Добричка" 86 731.00 

86 616,67 

2.2 "Рехабилитация на улица "Дунав" село 
Стефан Kapadoica, община Добричка" 47 336.00 

47 240,88 

2.3 "Рехабилитация иа улица "Девета" село 
Овчарово, община Добричка" 78 852.50 

78 332,49 

2.4 '"Рехабилитация иа улица "Десета" село 
Котленци, община Добричка" 31 996.70 

31 723,17 

Об. поз. №3: "Реконструкция и 271 270,83 

3 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 281 047,20 

3.1 „Рехабилитация наулица "Девета"село 
Черна, община Добричка" 80 267.50 

80 267,46 

3.2 
'"Рехабилитация наулица 
"Единадесета" село Фелдфебел Дянково, 
община Добричка " 84 430.50 

81 922,01 

3.3 "Рехабилитация наулица. "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, община 116 349.20 

109 081,36 



№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

Добричка " 

Предложените цени не надвишават осигурения финансов ресурс за съответните 
обособени позиции и отделни обекти, поради което офертата подлежи на разглеждане и 
оценка в следващия етап от работата на комисията. 

За Участник № 6 - "Екострой" АД, гр.Добрич 
В офертата си ."Екострой" АД, гр.Добрич, с ЕИК 124035416, е подал коректно 

попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-стойностни 
сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от документацията за 
участие, комисията извърши проверка за съответствие на оферираните в образците на 
количествените сметки стойност от ценовото предложение за всеки от отделните обекти, 
включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален финансов 
ресурс от възложителя: 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

Об. поч. №1: "Реконструкция и 578 865,15 

1. рехабилитация на улична мрежа на 1. територията на с. Стожер и с. 
Пчелиио, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

1.1 "Рехабилитация на участъци от улица 
"Рила" село Cmootcep, община Добричка" 345 846.00 

345 133,70 

1.2 
"Рехабилитация на участъци от улица 
"Стара планина" село Стожер, община 

Добричка " 125 260.00 

125 1 72,20 

1.3 '"Рехабилитация на улица "Четвърта", 
село Пчелино, община Добричка 108 853.00 

108 559,25 

Об. иоз. №2: "Реконструкция и 244 260,60 

2 
рехабилитация на уличиа мрежа на 
територията на с. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилитация на улица "Шеста" село 
Победа, община Добричка" 86 731.00 

86 659,30 

2.2 "Рехабилитация на улица "Дунав" село 
Стефан Караджа, община Добричка" 47 336.00 

47 292,50 

2.3 "Рехабилитация на улица "Девета" село 
Овчарово, община Добричка" 78 852.50 

78 441,50 

2.4 "'Рехабилитация на улица "Десета" село 
Котленци, община Добричка " 31 996.70 

31 867,30 

Об. поз. №3: "Реконструкция и 
281 047,20 

280 838,46 
рехабилитация на улична мрежа на 281 047,20 



№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 

3.1 „Рехабилитация наулица "Девета" село 
Черна, община Добричка" 80 267.50 

80 229,35 

3.2 
'"Рехабилитация наулица 
"Единадесета" село Фелдфебел Дянково, 
община Добричка " 84 430.50 

84 333,23 

3.3 
"Рехабилитация наулица "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, община 
Добричка " 116 349.20 

116 2 75,88 

За осигуряване пълнота на настоящия протокол, комисията отбелязва., че приложеният от 
участник диск-електронеи носител не съдържа никакъв записан файл, съотвстно - липсва 
представено ценово предложение на електронен носител във формат ,,xls". Това изискване е 
поставено изрично в документацията за участие (стр.23). Доколкото обаче представянето на 
същото на електронен носител има помощна функция, комисията преценя, че посоченото не 
представлява непълнота в офертата. От приложените в оригинал образци за участие - ценови 
предложения за всяка от обособените позиции, може да се осигури по ясен и безспорен начин 
конкретното ценово предложение, което комисията приема за редовно и подлежащо на 
разглеждане. 

Предложените цени не надвишават осигурения финансов ресурс за съответните 
обособени позиции и отделни обекти, поради което офертата подлежи на разглеждане и 
оценка в следващия етап от работата на комисията. 

При така взетите решения, комисията премина към разглеждане иа техническите 
предложения на участниците за всяка от обособените позиции. Комисията извърши проверка 
за съответствие на представените оферти-предложения от допуснатите до участие на този етап 
участници с поставените изисквания от Възложителя. 

В своята работа, комисията се ръководи от одобрените условия на процедурата за 
участие - от документацията и методиката за оценка. Бяха спазени следните изрични указания 
и се проследи за изпълнение на посочените условия за всяко техническо предложение: 

„ В техническото предложение участникът описва предлагания подход за изпълнение 
на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация 
и приложимите нормативни актове, като след извършен оглед на място се правят следните 
предложения: 

- Срок за изпълнение на строителството - в календарни дни. Предложеният срок за 
изпълнение следва да бъде цяло число, посочен в календарни дни, като не може да е повече от 
120 календарни дни. За начало на изпълнението на строителството, се счита денят на 
откриване на строителната площадка с Протокол - образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 
31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а за край 
на изпълнението се счита съставянето на Констативен акт - образец №15. Когато са 
необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им 
провеждане, потвърдено с протокол. 



- Срокът, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от 
него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни 
обстоятелства („изключителни обстоятелства" са дефинирани в т. 17 на §2 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП). 

Участникът прилага „Работна програма" за изпълнение на дейностите, която се 
изготвя в съответствие с техническата спецификация и съдържа подробно описание на 
предлагания подход за работа, планиране на работа и организацията, която ще се създаде 
на обекта; техническите и човешките ресурси, които ще използва участникът за изпълнение 
на строителните работи; методите и организацията на текущия контрол, които ще 
гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строеоюи и 
изпълнението на договора в срок и с изискуемото качество. 

Прилага се Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, изготвен по 
образец, от който да е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение 
па всички дейности при изпълнение на поръчката, съобразно предлагания от участника срок 
и подход на изпълнение. 

Графикът се изготвя в календарни дни и следва да отразява действителните 
намерения на участника за изпълнение на строителните работи до завършване в 
определения срок. Графикът следва да включва пълния обем дейности за изпълнение на 
поръчката, като включва времето за изпълнение, последователността на изпълнение на 
дейностите и взаимна обвързаност между тях; Да. са указани сроковете, за започване / 
приключване на отделните дейности, 

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие представил предложение, в 
което срокът за изпълнение на поръчката е предлоо/сен в различна мерна единица, и/или е 
констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение в техническото 
предлоо/сение и този в линейния график, и/или предложеният срок за изпълнение превишава 
посочения максимален срок за изпълнение на поръчката, както и ако в предлож-ения линеен 
график не са включени предвидените дейности и всички строителни работи, необходими за 
успешно приключване на обекта или липсват срокове за започване / приключване на 
отделните дейности или не е показана последователността на изпълнението им или е 
налице нарушение на технологичната последователност при изпълнение на работите. " 

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 
изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части па 
предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, 
посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и 
инвестиционен проект за обекта на изпълнение на поръчката, на действащото 
законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени 
с предмета на поръчката, като всяко едно от така избуоените изисквания следва да се 
разбира като „предварително обявени условия на поръчката " по смисъла на чл. 107, т. 2, 
буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 
качество» Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите 
предложения отговарят па гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото 
изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 



На този етап, иа основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите иа 
Участниците, които: 

> не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата 
спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение. 

> съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават 
качественото и срочно изпълнение иа поръчката, изразяващи се в: 

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; 
- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на 

дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя; 
- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би 

било невъзмоо/сно постигането на крайния резултат; 
- представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на 

изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавалия с приложените Линеен 
календарен график, водещи до невъзможност да се спази предлоо/сеното изпълнение иа 
отделни дейности. 

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката иа 
Участниците по подпоказателите П1 и П2, съгласно описаните в таблицата по - долу 
качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно иа 
изискванията иа Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на 
относимата нормативната уредба. 

Оценката но показател „Качество на техническото предложение" (КТП). Максимален 
брой точки -
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П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за 
изпълнение". 

Точки 

Предложената от Участника технологична последователност гарантира 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата 
документация по процедурата (инвестиционен проект и технически 
спецификации на поръчката). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж -
предмет на настоящата поръчка предвид неговите характеристики, 
местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими 
към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни 
особености). 

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 
конкретната поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника 
конкретен технологичен подход. 

При определянето на сроковете за изпълнение иа всяка от строително -
монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 
отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) 
така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване 
на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) 
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зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата 
поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 
предотвратяване на възможни закъснения. 

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 
обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика 
на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. 

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за 
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Предложената от Участника технологична последователност гарантира 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата 
документация по процедурата (инвестиционен проект и технически 
спецификации на поръчката). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж -
предмет на настоящата поръчка предвид неговите характеристики, 
местоположение и специфики. а не са мерки от общ характер (т.е.лгоиложими 
към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни 
особености). 

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 
конкретната поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника 
конкретен технологичен подход. 

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително -
монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 
отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) 
така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване 
на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) 
зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата 
поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 
предотвратяване на възможни закъснения. 

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 
обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика 
на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. 

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за 
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-
техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до 
осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, 
при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да 
повлияе и доведе до занижаване на качеството. 

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 
която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. 
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Предложената от Участника технологична последователност гарантира 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата 
документация по процедурата (инвестиционен проект и технически 
спецификации на поръчката). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж -
предмет на настоящата поръчка предвид неговите характеристики, 
местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими 
към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни 
особености). 

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на 
конкретната поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника 
конкретен технологичен подход. 

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително -
монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 
отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) 
така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване 
на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) 
зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата 
поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и 
предотвратяване на възможни закъснения. 

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 
обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика 
иа строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. 

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за 
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и 
изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното 
стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени 
срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до 
занижаване на качеството. 

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, 
която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. 

Допълнително Участникът предлага при реализацията на съответния 
обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на 
които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда 
и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, 
депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще 
доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали 
получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично 
съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване. 

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно 
отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното 
предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за 



извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при 
изпълнението. 

ГГ2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката" Точки 

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 
подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 
същинското строителство, включително на доставките и складирането на 
материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната 
технология иа изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния 
строеж - предмет на настоящата поръчка (не такава, приложима към всяка една 
поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), 
създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на 
строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. 

У частникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 
(ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
изпълнение на възложеното строителство. 
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Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на 
подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на 
същинското строителство, включително на доставките и складирането на 
материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната 
технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния 
строеж - предмет на настоящата поръчка (не такава, приложима към всяка една 
поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), 
създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на 
строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. 

Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия 
(ръководен) състав и на изпълнител ския/ките екип/и, посочил е начините за 
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
изпълнение на възложеното строителство. 

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 
(кой какво ще изпълнява) иа ниво отделна задача* и са предложени конкретни 
мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на 
резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 
строителство. 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение -
материали, механизация, работници и др. 

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни 
продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 
предвижданията на инвестиционния проект. 

* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от 
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