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   П Р О Т О К О Л  № 3 
 
 
 

за отваряне и разглеждане на допълнително представените документи 
към Плик №1 «Документи за подбор» за съответствие с критериите за 
подбор поставени от Възложителя, оценка и класиране на офертите на 
участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на 
офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Пловдив, 
нахождащи се на партер и първи етаж в административна сграда в гр. 
Пловдив, пл. „Съединение” № 3” 
 
            В изпълнение на Заповед № РД-19-21/21.08.2014г. на Изпълнителния 
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, комисия в състав: 
  

Председател : 
Боян Терзиев - директор на дирекция АПФО 

 
Членове:  

 1. инж. Веселин Георгиев - главен експерт отдел "Управление на 
собствеността", дирекция АПФО 
            2.Десислава Енчева  - експерт икономист, външен експерт; 

3.инж. Данаила Димова - експерт ПГС, външен експерт; 
 4.инж. Надежда Петрова - експерт ПГС, външен експерт; 
 
            се събра на 22.10.2014 година от 11.00 часа, в заседателната зала на 
АГКК, находяща се на етаж 2-ри  и пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените документи, относно съответствието на участниците с критериите 
за подбор поставени от Възложителя и преглед на документите, съдържащи се в 
Плик 2 на допуснатите участници.  
 
          І. Обща информация 
          На 24.09.2014 г. на основание чл.68, ал.8 от ЗОП комисията изпрати 
Протокол №1  и Протокол №2 от 19.09.2014г. на всички  участници в 
процедурата: 

1. "Диана Комерс 1" ЕООД;  
2. "ПСГ" АД; 
3. "Ултрасртой" ЕООД; 
4. "Мират Груп" ООД, 
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           и съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП с Протокол №2 от 19.09.2014г., Комисията 
изиска писмено от участниците: 

-  "Диана Комерс 1" ЕООД;  
-  "Мират Груп" ООД, 

 в срок 5 работни дни от получаване на Протокол №2 от 19.09.2014г. да 
представят допълнителни документи.  
      
      С оглед констатациите на комисията и взетите решения, отразени в Протокол 
№ 2 от 19.09.2014г след изтичане на срока по чл.68, ал.9 от ЗОП, комисията се 
събра да разгледа на основание чл.68, ал.10 от ЗОП допълнително представените 
документи от участниците по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП, относно съответствието 
на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и другите 
условия на процедурата.  
 
       Председателят на комисията прие от главен специалист - деловодител в отдел 
"Човешки ресурси и деловодство", дирекция Административно - правно и 
финансово обслужване допълнително представените от участниците документи в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, 
картография и кадастър (СГКК) - Пловдив, находящи се на партер и първи 
етаж в административна сграда в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3”,  
открита с Решение № РД-19-21 от 22.07.2014 г. на Изпълнителния директор на 
Агенция по геодезия, картография и кадастър и публикувано обявление в РОП на 
АОП под  № 616283  от 22.07.2014 г. 

        
          Комисията констатира, че в деловодството са постъпили допълнително 
документи от участниците, както следва: 

-"Диана Комерс 1" ЕООД; с вх. №.99-365/29.09.2014 г.; 
-"Мират Груп" ООД, с вх. №.99-369/29.09.2014 г.; 
 
          ІІ. Резултати от работата на комисията: 
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи, изискани с Протокол №2 от 19.09.2014г.  и  установи, че всички от 
участниците, от които са изискани допълнителни документи са спазили срока по 
чл. 68, ал. 9 от ЗОП за представяне на допълнителни документи.  

Комисията отвори пликовете с представените документи, разгледа 
последователно допълнително представените документи на участниците, на 
които бяха изискани и установи, следното:  

 
1.Относно допълнително представените документи от участник 

"Диана Комерс 1" ЕООД 
 
Комисията прегледа всички допълнително представени документи към 

Плик №1 на участника,  и установи, че с тях той отстранява несъответствията, 
установени с Протокол №2. Така в офертата на участника след провеждане на 
процедурата по чл. 68, ал. 7 - ал. 9 от ЗОП, комисията не констатира липсващи 
документи, документи удостоверяващи несъответствие с критериите за подбор, 
както и други несъответствия с условията на процедурата и единодушно взе 
следното: 

  
Р Е Ш Е Н И Е № 1:  
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В резултат на горе изложените факти и мотиви да допусне участника 

"Диана Комерс 1" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.   
   

  2.Относно допълнително представените документи от участник 
"Мират Груп" ООД, 
 

Комисията прегледа всички допълнително представени документи към 
Плик №1 на участника, и установи, че с тях той отстранява несъответствията, 
установени с Протокол №2. Така в офертата на участника след провеждане на 
процедурата по чл. 68, ал. 7 - ал. 9 от ЗОП, комисията не констатира липсващи 
документи, документи удостоверяващи несъответствие с критериите за подбор, 
както и други несъответствия с условията на процедурата и единодушно взе 
следното: 

  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2:  
 

В резултат на горе изложените факти и мотиви да допусне участника 
участник "Мират Груп" ООД до по-нататъшно участие в процедурата.   

 
След проверка на съответствието на представените документи в Плик №1, 

както и на допълнително изисканите и представени документи на основание 
чл.68, ал.8 от ЗОП, направените констатаци на комисията,  отразени в Протокол 
№ 1 от 21.08.2014г. , Протокол №2 от 19.09.2014г. и в резултат на 
гореизложеното в настоящия протокол, комисията допуска офертите до 
следващ етап в процедурата –разглеждане на документите в Плик №2 на 
участниците: 

 
1. "Диана Комерс 1" ЕООД;  
2. "ПСГ" АД; 
3. "Ултрастрой" ЕООД; 
4. "Мират Груп" ООД, 

 
III. Разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в 

плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на 
документите, съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ на всички допуснати участници, по реда на постъпването им в 
деловодството на АГКК. 

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.6.2.2. 
"Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК №2 от Документацията 
зза участие в процедурата, раздел в Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ се поставя попълнен Образец № 8 „Техническо предложение” и 
следните приложения към него: 

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта 
дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да 
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните 
дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните 
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процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните 
строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. 
Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. 
В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в 
КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и 
квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция 
и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и 
вида на необходимата механизация за всяка една дейност , посочена в КСС. При 
изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде 
съобразен с изискванията на техническите спецификации и работния проект, 
както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи 
по пътищата и улиците.   

2. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата 
спецификация и методиката за оценка. 
Строителната програма и линейния календарен план следва да обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай 
участникът ще бъде отстранен. 
 Участник, чиито линеен календарен план показва технологична 
несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със  
строителната програма, техническата спецификация или други условия, 
заложени в процедуратаили нормативен документ, уреждащ строителните 
процеси се отстранява. 
 Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на 
Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на 
поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, 
използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други 
части на техническото предложени, оферирани отучастника в документите, 
свързани с предложението за изпълнение на поръчката, учасникът се 
отстранява. 
 

Участник, който не представи Техническо предложение или то не 
отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в 
процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал.1 
от ЗОП.  

 
Съгласно обявените изисквания на Възложителя, в Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите 
предложения относно Срок за изпълнение на поръчката в месеци и Срок за 
реакция за отстраняване на дефекти в календарни дни. 

На първо място комисията направи преглед на документите, относно 
тяхната наличност и установи, че всички допуснати участници в процедурата 
са представили всички изискуеми от възложителя документи посочени в раздел 
6.2.2 "Предложение за изпълнение на поръчката" - Плик №2 и обявлението на 
обществената поръчка.  

От извършената проверка за всеки един от участниците в процедурата 
комисията констатира, следното:  
 1. Относно констатациите по Плик №2 на участник №1 - "Диана 
Комерс 1" ЕООД 
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Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по 
т.6.2.2 от раздел IV „Указания за участие в процедурата и подготовка на 
офертата», а именно: „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”- 
Образец № 13 и приложения към него, както следва: 

1. Линеен план-график; 
2. Диаграма на работната ръка; 

        3. Строителна програма; 
 
          В Техническото предложение за изпълнение на поръчката” -Образец №8, 
участникът "Диана Комерс 1" ЕООД е направил следните предложения: 
 

 Предложен е срок за изпълнение на поръчката 3,83 (словом: три цяло и 
осемдесет и три стотни) месеца, съгласно приложения линеен календарен 
графи; 

 
 Предложен е срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 

гаранционния срок 1 (словом:един) календарни дни. 
 
            Предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.  

 
Комисията разгледа детайлно Предложението за изпълнение на 

поръчката на участника и приложенията към него по съдържание за 
съответствие с изискванията на Възложителя и установи следното:  

 
1. Линеен календарен план  
След като Комисията разгледа представения от участника линеен 

календарен план за съответствие с изискванията на Възложителя установи , че 
същия отговаря на изискванията на техническата спецификация, документацията 
за участие и изискванията на Възложителя.   

2. Строителна програма 
Комисията разгледа детайлно Строителна програма на участника и 

установи по отношение на съдържанието на документа следното:  
Представената от участника "Диана Комерс 1" ЕООД строителна 

програма съдържа следното: 
Кратко въведение на участника; 
I. Описание на настоящата ситуация; 
II. Цел на задачата; 
1. Технологична последователност на строителните процеси. Изпълнението 

на обекта ще включва следните два етапа: 
А. Подготовка на строителната площадка и стартиране на строителните 

дейности; 
Б. Изпълнение на СМР включващо: 
- Демонтажни работи -  изброени са същите; 
- Изпълнение на нови СМР - изброени са същите; 
В. Предаване на реализирания строеж на Възложителя с Акт обр. 15 и 

Демобилизация. 
Организация за изпълнение на всеки от етапите: 
А. Подготовка на строителната площадка разписана от. 51 до 69 стр. по 

номерация  на участника включваща следните главни точки:  подписване на 
Протокол обр. 2 и изпълнение на "Подготвителни дейности" - мобилизация; 
определяне на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката и 
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яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи  
(обезпечаване на обекта с работна ръка - направено е кратко описание след което 
е вмъкната таблица показваща разпределението на човешкия ресурс по повод 
изпълнение на поръчката; обезпечаване с материали, обезпечаване с 
механизация; избор на организация, управление на обекта и разпределението на 
задачите на екипа);  

Б. Дейности, необходими за изпълнение на СМР на обекта- разписан в 
рамките на около 1 страница; 

В. Предаване на реализирания обект на Възложителя с Акт обр. 15- 
разписана от стр. 70 до стр. 76. - включващо: Описание на видовете СМР и 
технология за изпълнение в т.ч. последователност на работите, приложена е 
таблица с описание на сигнално-охранителната инсталация, както и таблица за 
пожароизвестителната инсталация. 

Технология за изпълнение на СМР и правила за работа при различните 
групи работи, нормативна уредба, изисквания за качество и контрол, вкючващо: 

 - Подготовка на обекта за работа/изпълнение на демонтажни работи/ 
- Направа на щендерни стени от гипскартон и предстенна обшивка от 

гипскартон, в т.ч. обхват на работата; последователност на работа и методи за 
изпълнение: изпълнение на щендерни стени;  фугиране; шпакловане, материали: 

Изпълнение обшивки от гипсокартон; фугиране; шпакловане. 
- Направа на окачен таван от гипскартон- обхват; последователност на 

работата и методи за изпълнение - фугиране, шпакловане; материали; 
- Направа на опънат таван тип "Борисол", в т.ч.: материали;технология 
- Зидарии от керамички тухли: обхват; последователност на работата и 

методи за изпълнение, изисквания за качество; 
- Изпълнение на мазилки - в т.ч. - списък на нормите, ред за изпълнение на 

дейностите при изпълнение на мазилките; 
- Изпълнение на настилки. - списък на нормите, ред за изпълнение на 

дейностите при изпълнение на настилките; 
- Изпълнение на настилка от гранитогрес и естествен камък - списък на 

нормите, ред за изпълнение на дейностите; 
- Изпълнение на гумирана настилка- подготовка на основата и монтиране; 
- Изпълнение на саморазливна настилка- подготовка на основата, 

грундиране, полагане на основното саморазливно покритие; 
- Изпълнение на настилка с мокет - подготовка на основата, монтиране; 
- Облицовки - списък на нормите, изисквания за изпълнение, изпълнение 

на фаянсова облицовка и облицовка с естествен камък; 
- Изпълнение на бояджийски работи  - боядисване на блажна боя, 

боядисване с латекс, материали, контрол на качеството; 
- Доставка и монтаж на метална дограма: тип, технологичен ред; 
- Доставка и монтаж на PVC дограма  - материали, изисквания за 

изпълнение,  изисквания за качество; 
- Доставка и монтаж на MDF дограма - материали, монтаж; 
- Доставка и монтаж на мебели MDF фурнир; 
- Земни работи - извършване на изкопите; 
- Бетонови работи - материали, производство и контрол на бетонови смеси, 

полагане на бетон за фундаменти и плочи, отлежаване на бетоновата смес, 
декофриране; 

- Кофраж - кратко описание; 
- Армировка; 
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- Изпълнение на стоманени конструкции за стълби и парапет - материали, 
общи положения, изисквания за изпълнение на работите, производство на 
стоманени елементи и др.; 

- Електрически инсталации - общи положения, нормативни документи; 
изисквания към материалите;  електрически инсталации, осветителни 
инсталации, етапи за електромонтажни дейности и др.  

- Пожароизвестителна и сигнално охранителна инсталации - разписана от 
стр. 103 до стр. 108 по номерация на участника; 

- Изграждане на В и К инсталация - монтаж на водопроводи и изпитване; 
- Монтаж на канализация; 
- Изпълнение на ОВИК инсталации - от стр. 111 до стр. 117 по номерация 

на участника; 
- Ремонт и реновация на стар асансъор; 
- Осигуряване на достъпна среда; 
Технология за контрол с цел осигуряване на качеството - подробно 

разписана от стр. 121до стр. 134 по номерация на участника, посочени са и 
конкретни мерки с отговорни лица за всяка мярка; 

Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при 
изпълнение на предвидените строителни дейности - разписана от стр. 134 до стр. 
136 по номерация на участника; 

Организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване на 
гаранционни дефекти 

2. Управление на риска - участника е разгледал всички идентифицирани от 
възложителя рискове. За всеки риск участникът е предложил мерки за 
недопускане/предотратяване на риска и мерки за предотвратяване на последиците 
при настъпване на риска, вероятност и въздействие на риска. Разгледани са и 
допълнителни рискове - от стр. 137 до стр. 153 по номерация на участника.  

Мерки по ЗБУТ 
Основни организационни мерки за безопасност и технически мерки за 

безопасност. 
3. Опазване на околната среда - възможни отрицателни въздействия по 

време на строителството, мерки за ограничаване на  въздействието върху 
околната среда, план за организация на изпълнение на мерките за опазване на 
околната среда  - 173 до 177 по номерация на участника.  

Спецификация на материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение 
на поръчката и декларации за съответствие и сертификати.  

С това завърши строителната програма на участника. 
 
След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от 

направеното по-горе кратко описание на предложението на участника 
комисията установи, че участникът в своята строителна програма е 
включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти 
и елементи на строителната програма в това число: 

1. Технологична последователност на строителните процеси - в т.ч 
обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на 
поръчката;описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението 
на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и 
подход на изпълнение на поръчката; организация на строителната площадка; 
мерки за контрол с цел осигуряване на качеството; мерки за намаляване на 
дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни 
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дейности; организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване 
на гаранционни дефекти.  

2. Управление на риска - участника е разгледал всички идентифицирани 
от възложителя рискове и за всеки от тях се съдържа: разгледани аспекти на 
проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки 
за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците 
при настъпване на риска.  

3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 
договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от 
участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на 
конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно 
описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, 
свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета 
на договора.  

 
Представената от участника строителна програма, съдържа всички 

задължителни изискуеми компоненти и елементи от Възложителя и 
съответства на изискванията на Техническите спецификации. 
Представената от участника строителна програма отговаря както на 
изискванията на техническите спецификации и на методиката за оценка на 
офертите, така и на документацията за участие  и на изискванията на 
Възложителя. 

 Строителната програма и линейния календарен план обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. 

   Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката” съответства на 
предварително обявените условия на Възложителя.  

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе 
следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е №5:  

 
Допуска участникът  "Диана Комерс 1" ЕООД до по-нататъшно участие 

в процедурата.    
 

        
         2. Относно констатациите по Плик №2 на участник №2 - "ПСГ" АД 
 

 Предложен е срок за изпълнение на поръчката 3,07 (словом: три цяло и 
нула седем) месеца, съгласно приложения линеен календарен графи; 

 
 Предложен е срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 

гаранционния срок 1 (словом:един) календарни дни. 
 
            Предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа детайлно Предложението за изпълнение на 
поръчката на участника и приложенията към него по съдържание за 
съответствие с изискванията на Възложителя и установи следното:   

1.Линеен календарен план  
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След като Комисията разгледа представения от участника линеен 
календарен план за съответствие с изискванията на Възложителя установи, че 
същия отговаря на изискванията на техническата спецификация, документацията 
за участие и изискванията на Възложителя.  (попълнени/отразени на линейния 
график, са броя и квалификацията на изпълнителския състват , вида на 
механизацията и техническото оборудване)  

2.Строителна програма 
Комисията разгледа детайлно Строителна програма на участника и 

установи по отношение на съдържанието на документа следното:  
Представената от участника "ПСГ" АД строителна програма съдържа 
следното: 
 

I. Обхват и дейности за изпълнение на предмета на поръчката - съдържащ: 
- изброяване на дейности по изпълнение на поръчката; 
- етапи на изпълнение на поръчката и дейности, които ще се изпълнят във 

всеки етап - изброени са следните етапи, като към всеки един етап са посочени 
конкретни дейности по изпълнението му: 

I етап - Строително-монтажни работи по част "Архитектура и строителство 
и конструкции"; 

II етап - Строително-монтажни работи по част "Енергийна ефективност"; 
III етап - Строително-монтажни работи по част "В и К"; 
IV етап - Строително-монтажни работи по част "ОВИК" 
V етап - Строително-монтажни работи по част "Електро"; 
VI етап - Строително-монтажни работи по част "Пожарна безопасност"; 
VII етап - Строително-монтажни работи по част "Сигнално - охранителна 

инсталация" 
Дейности, изпълнявани по време на изпълнение на поръчката съгласно 

следнатата етапна последователност: подготвителни дейности, дейности по 
изпълнение на СМР; дейности по въвеждане в експоатация.  - участникът е 
изброил подготвителните дейности и дейностите по експоатация . 

II. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение 
(обоснована), предлагана технология за изпълнение на видовете СМР, както и 
описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени 
при изпълнение на поръчката 

 Последователност на изпълнение на СМР във всеки етап. Мотиви 
относно предложената последователност за изпълнение на описаните СМР- в 
тази част от своята строителна програма участникът отново посочва  етапите за 
изпълнение на поръчка, като подробно изброява групите дейности и самите 
видове дейности, които ще бъдат извършени през съответния етап. (от стр. 10 до 
стр. 13 по номерация на участника): 

 Технология за изпълнение на основните видове СМР - посочените са 
следните видове СМР като за всеки един от тях има кратко изложение 
(от стр. 13 до стр. 30 по номерация на изпълнителя ): 
- земни работи  
- кофражни работи 
- -армировъчни работи 
- железарски работи 
- зидарски работи 
- дограма  
- сухо строителство - предстенни обшивки, преградни стени 
- окачен таван 
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- опънат таван 
- вътрешна мазилка 
- облицовки - фаянсова 
- ламперия и инокс,  
- камък при колони, 
- настилка от термолющен гранит по рампа 
- изпълнение на В и К инсталации 
- изпълнение на водопроводна инсталация с полипропиленови тръби 
- изпълнение на канализационна инсталация с  PVC тръби 
- изпълнение на електро инсталации 
- изпълнение на пожароизвестителна и сигнално - охранителни 

инсталации 
- изпълнение на ОВ инсталации 

III. Организация и подход на изпълнение на поръчката. Работни звена. 
Координация на работните звена. Техническа обезпеченост. Нормативни 
изисквания и конкретни мерки за спазването им.- стр. 33 до стр. 44 по номерация 
на участника, в т.ч: 

Организация и подход за изпълнение на поръчката - сертификати за 
качество, подход на работа, основни цели, основни цели, организация и 
отчетност, методи и похвати за изпълнение на поръчката, принципи, работници,  
техническа обезпеченост на работните звена  - приложена е таблица съдържаща 
графи "наименование", "марка/модел", "капацитет/използваем ресурс/ 
товароносимост", "основание за позлване"; инструменти необходими за 
изпълнение на поръчката 

Нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването им.  
IV. Организация на строителната площадка 
- изисквания към товаро-разтоварните площадки; 
- изисквания към извършването на товаро-разтоварни работи и складиране 

на материали; 
- изисквания към изпълнението на товароподемни операции; 
- изисквания към временното електрозахранване; 
- основни технически лица - ръководен технически екип с вписани 

задължения и отговорности; 
- взаимодействие на изпълнителя с възложителя; 
- взаимодействие между строителя и строителния надзор; 
- взаимодействие между строителя и авторския надзор; 
- организация на доставките на материалите; 
- транспортиране и съхранение на материалните ресурси; 
- контрол на качеството на доставяните материали; 
- спецификация на всички използвани материали 
V. Обосновка на предложения срок за изпълнение на поръчката; 
VI. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството  (от стр. 54 до стр. 

56 по номерация на участника); 
VII. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при 

изпълнение на предвидените строителни дейности. (от стр. 56  до стр. 64 по 
номерация на участника); 

- Мерки за опазване на околната среда от строителните отпадъци- 
разписана в рамките на 1 страница; 

VIII. Организация на работа свързана със срока за реакция при 
установяване на гаранционни дефекти.  - 63 стр. по номерация на участника; 
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2. Управление на риска - в тази част от своята разработка участникът е 
разгледал всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове, като за 
всеки един от тях е определил вероятност и степен на въздействие и е предложил 
мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска и дейности за 
отстраняване и управление последиците от настъпилия риск. 

 
С това завърши строителната програма на участника. 
След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от 

направеното по-горе кратко описание на предложението на участника 
комисията установи, че участникът в своята строителна програма е 
включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти 
и елементи на строителната програма в това число: 

1. Технологична последователност на строителните процеси - в т.ч обхват 
и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на 
поръчката;описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението 
на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и 
подход на изпълнение на поръчката; организация на строителната площадка; 
мерки за контрол с цел осигуряване на качеството; мерки за намаляване на 
дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни 
дейности; организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване 
на гаранционни дефекти.  

2. Управление на риска - участника е разгледал всички идентифицирани от 
възложителя рискове и за всеки от тях се съдържа: разгледани аспекти на 
проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки 
за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците 
при настъпване на риска.  

3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 
договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от 
участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на 
конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно 
описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, 
свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета 
на договора.  

 
Представената от участника строителна програма, съдържа всички 

задължителни изискуеми компоненти и елементи от Възложителя и 
съответства на изискванията на Техническите спецификации. 
Представената от участника строителна програма отговаря както на 
изискванията на техническите спецификации и на методиката за оценка на 
офертите, така и на документацията за участие  и на изискванията на 
Възложителя. 

 Строителната програма и линейния календарен план обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. 

 
Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката” съответства на 
предварително обявените условия на Възложителя.  
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В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе 

следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е №6:  
 

Допуска участникът  "ПСГ" АД до по-нататъшно участие в 
процедурата.    

 
         3. Относно констатациите по Плик №2 на участник №3 - "Ултрасртой" 
ЕООД 
 

 Предложен е срок за изпълнение на поръчката  4  (словом: четири) месеца, 
съгласно приложения линеен календарен графи; 

 
 Предложен е срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 

гаранционния срок 3 (словом:три) календарни дни. 
 
            Предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа детайлно Предложението за изпълнение на 
поръчката на участника и приложенията към него по съдържание за 
съответствие с изискванията на Възложителя и установи следното:   

1.Линеен календарен план  
След като Комисията разгледа представения от участника линеен 

календарен план за съответствие с изискванията на Възложителя установи, 
следното:  

Видовете СМР са окрупнении (не са представени всички посочени в КСС 
дейности) и по конкретно за части електро и ОВК, участникът е отразил в 
линейния график само „демонтажни работи” и „монтажни работи” , за ВиК 
частта са представени само „демонтажни работи”, „тръбни разводки” и 
„санитарно оборудване”, за сигнално-охранителната система и 
пожароизвестяване в линейни график е нанесен само по един ред, същото е и за 
демонтажните строителни работи. Представен по този начин линейни график не 
дава възможност на комисията да установи дали е спазена технологичната 
последователност на отделните строителни процеси, респективно в колона 
„Норма време” са посочени обобщени стойности, а не както възложителя е 
изисквал „да се посочи нормата време за всяка операция.  При подробно 
запознаване с представение линеен план въпреки обобщеното представяне на 
дейностите се установява липса на определени дейности, като „Натоварване и 
извозване на стара дограма и сттроителни отпадъци”, а при други дейности е 
нарушената технологичната последователност – например: полагането на 
фаянсовта облицовка е обозначено в графичната част на линейния план, че ще 
бъде изпълнени през първите шест дни на втория месец, а полагането на тръбната 
разводка на ВиК инсталацията е предвидени да се изпълнява от 15-тия ден на 
първия месец до края на десетия ден на втория месец / полагането на тръбната 
разводка приключва 4 дни след като е положена фаянсовата облицовка/. За някои 
видове СМР не е посочен в дясната /графичната/ част времето през което ще 
бъдат изпълнявани (за следните СМР - Пердашена циментова замазка, настилка 
от термолющен гранит по рампа, изработка и монтаж на парапет)  
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Съгласно описаните по горе факти комисията констатира, че линейния 
календарен план не отговаря на изискванията на техническата спецификация, 
документацията за участие и изискванията на Възложителя.   

 
2.Строителна програма 
Комисията разгледа детайлно Строителна програма на участника и 

установи по отношение на съдържанието на документа следното:  
Представената от участника "Ултрасртой" ЕООД строителна програма 
съдържа следното: 

 Технологична последователност на строителните процеси; 
Обхват и дейности - кратък въвеждащ абзац; 
Основни дейности - разписани в рамките на две страници: 

- подготвителни дейности; 
- част Архитектура и конструкции; 
- част В и К;  
- част ОВИК; 
- част Ел; 
- част Сигнално - охранителна инсталация; 
- част Пожароизвестяване; 

Описание на видовете СМР, технология и последователност на изпълнение 
- от стр. 6 до стр. 15 по номерация на участника: 

- кофраж; 
- армировъчни работи; 
- бетонови работи; 
- зидария от стъклени блокчета; 
- сухо строителство; 
- машинни мазилки; 
- замазки; 
- каучукова настилка; 
- саморазливна настилка; 
- мокет; 
- облицовки; 
- дограма; 
- обзавеждане; 
- В и К; 
- Ел, пожароизвестяване, СОТ; 

Видовете СМР са описани кратко (принципно)  
Последователност (посочен е срока за изпълнение и много общо и 
принципно описание на последователноста на изпълнение) 
Организация и подход за изпълнение на поръчката - от стр. 15 до стр. 19 по 
номерация на участника,: 

- демонтажни работи; 
- груб строеж; 
- зидарии; 
- сухо строителство; 
- бояджийски работи; 
- настилки и облицовки; 
- дограма; 
- обзавеждане; 
- инсталации. 
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Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 
разписани в рамките на една страница; 

Организация на строителната площадка - от стр. 19 до стр. 23 по номерация 
- приложена е схема на комуникация между отделните структури представен е 
инженеро - техническия състав на участника (ръководител на екип, координатор 
по безопасност и здраве, технически ръководител) 

Мерки за контрол, с цел осигуряване на качеството (от стр. 23 до стр. 26 по 
номерация на участника) 

Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население - кратко 
изложение; 

Организация на работа свързана със срока на реакция - кратко изложение 
Управление на риска. -  участникът е разгледал рискове като за всеки един 

от тях е посочил: вероятност да се случи, степен на влияние, мерки за 
предотвратяване на настъпването на риска, конкретни и адекватни дейности за 
отстраняване последиците при настъпване на риска.  

Мерки за опазване на околната среда- разписани в рамките на три 
страници.  

В представената в края на строителната програма таблица с основните 
строителни материали за част от тях не са посочени нито технически параметри 
нито данни за производител – например за „мебели” е посочени само „България” 
същото е записано в за облицовки МДФ, или за „зелен гранит” е посочено 
„Китай”, за инвалидна платформа – Италия. Това описание не носи никаква 
конкретна информация относно качествените и технически характеристики на 
предвидените от участника строителни материали за влагане при изпълнение на 
обекта и поставя комисията в невъзможност да установи дали те отговарят на 
техническата спецификация.  

С това завърши строителната програма на участника. 
След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от 

направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията 
установи, следното: 

Участникът е представил Строителна програма, съгласно изискванията на 
Възложителя, но същата в част "Управление на риска" не отговаря на 
изискванията на техническата спецификация, методиката за оценка и 
изискванията на Възложителя.  

Съгласно изискванията на Възложителя строителната програма на 
участника следва да съдържа част "Управление на риска", в която се 
разглеждат предложенията на участниците за управление на дефинираните от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договори. 
Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани 
аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки 
за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; 
мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска. 

Участникът "Ултрастрой" ЕООД е включил в своята строителна програма 
част посветена на управлението на риска. Същата започва с разглеждане на 
времевите рискове, като участникът е цитирал идентифицираните от 
Възложителя рискове. Участникът разглежда времевите рискове от стр. 26 до стр. 
28 от своята оферта, като е разгледал и предложил съответните изискуеми от 
възложителя мерки за следните рискове: "Закъснение началото на започване на 
работите, поради административни рискове, свързани с документи и съгласуване 
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на проектите", "Закъснение началото на започване на работите, поради забава  на 
работата в подготвителния етап" и "Продължителни неблагоприятни климатични 
условия, форсмажорни и природни катаклизми , които за продължителен период 
да възпрепятстват или затруднят движението на хората, оборудване на техника и 
автомобили до строителната площадка".  

Видно от гореизложеното обаче, не са разгледани всички 
идентифицирани от Възложителя рискове, а именно Риск от изоставане от 
графика при текущо изпълнение на дейностите и Риск от закъснение при 
приключване и предаване на обекта са останали неразгледани от участника. 
Вместо това, участникът е разгледал други рискове, различни от 
идентифицираните от Възложителя. Дори комисията да приеме като част от 
допълнително описаните от участника рискове като покриващи определени 
аспекти на „Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на 
дейностите” относно „Риск от закъснение при приключване и предаване на 
обекта”, няма нито един (от допълнително описаните от участника) които да 
бъде отнесен към аспекти и проявление на този идентифициран от възложителя 
риск. 

Въпреки, че времевите рискове са обединени под общо заглавие "Времеви 
рискове", то всъщност изразът "времеви рискове" не представлява конкретен 
риск, а обединяващо заглавие, под което те са изброени. В този смисъл  
разбирането на Комисията, че времевите рискове са всъщност конкретно 
изброените под това заглавие, а именно - Закъснение началото на започване на 
работите. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и  Риск 
от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.  Ето защо 
комисията счита, че участникът следва да разгледа всеки един от тези рискове 
като за всеки от тези рискове следва да посочи и разгледа предвидените 4 
елемента - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; 
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
риска; Мерки за недопускане/предотвратяване  на риска;Мерки за преодоляване 
на последиците при настъпване на риска.Участникът е разгледал само един от 
идентифицираните от Възложителя рискове в група "времеви рискове", а именно 
Закъснение началото на започване на работите, липсва разглеждане на останалите 
два риска от групата  - Изоставане от графика при текущото изпълнение на 
дейностите и  Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на 
обекта.  

Комисията приема, че не е налице разглеждане на конкретните посочени 2 
времеви риска - Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на 
дейностите и Риск от закъснение при приключване и предаване на обекта, за 
същите не се съдържат: Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните по-
горе рискове; Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска; Мерки за недопускане/предотвратяване  на риска;Мерки 
за преодоляване на последиците при настъпване на риска, тези рискове са 
цитирани в началото на изложението на участника посветено на рисковете. 
Условието в процедурата е ясно и записано и то гласи:  

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените 
рискове: 

 Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните по-горе 
рискове; 
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 Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска; 

 Мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; 
 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

Това от своя страна не покрива изискванията за управление на рисковете за 
изготвяне на офертата в тази й част, както и на техническата спецификация и 
методиката за определяне на комплексната оценка на Участниците. 

Представеното изложение в частта му "Управление на риска" не 
съответства на изискванията на Възложителя, тъй като участникът не е 
разгледал следните два риска от група "времеви рискове", а именно Риск от 
изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите и Риск от 
закъснение при приключване и предаване на обекта са останали 
неразгледани от участника  и не е посочил мерки за тях, съгласно изискванията 
на Възложителя.  

От друга страна, участникът е разгледал идентифицирания от Възложителя 
риск -  Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 
жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население, 
но за същия са предложени единствено и само мерки за предотвратяването на 
настъпването на риска.   

Условието в процедурата е ясно и записано и то гласи:  
Предложението на участниците в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените 
рискове: 

 Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните по-горе 
рискове; 

 Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска; 

 Мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; 
 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

За идентифицирания от Възложителя риск - Трудности при изпълнението 
на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 
реакция от страна на местното население, участника е предложил само Мерки за 
недопускане/предотвратяване  на риска, като останалите задължително 
изискуеми от Възложителя елементи липсват.  

Това от своя страна не покрива изискванията за управление на рисковете за 
изготвяне на офертата в тази й част, както и на техническата спецификация и 
методиката за определяне на комплексната оценка на Участниците. 

Представеното изложение в частта му "Управление на риска" и 
приложения линеен календарен план, не съответстват на изискванията на 
Възложителя, тъй като участникът не е разгледал всички идентифицирани 
от Възложителя рискове и не е предложил Разгледани аспекти и сфери на 
влияние; Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска; Мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; 
Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, съгласно 
изискванията на Възложителя. В линейния календарен план не са отразени 
всички дейности посочени в количествената сметка, не е посочена нормата 
време за всяка операция посочена в КСС, и са налице нарушения в 
технологичната последователсност на строителните процеси.  Описаните по 
горе  се явяват несъответствие с изискванията на Възложителя. 

Наличието на несъответствие с условията на Възложителя в Плик №2 
представлява императивна предпоставка за прилагане на чл. 69 от ЗОП,  и 
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предложение за отстраняване на участника от процедурата. Тъй като по 
плик №2 участникът не може да допълва и прави корекции, единодушно 
комисията РЕШИ: 

Предлага участника "Ултрастрой" ЕООД за отстраняване от 
процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – представяне на оферта, 
която оферта, не отговаря на изискванията на възложителя за съдържание 
на строителната програма.   

 
В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно 

взе следното: 
Р Е Ш Е Н И Е №7:  

На  основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да предложи за отстраняване от 
участие "Ултрастрой" ЕООД 

 
4. Относно констатациите по Плик №2 на участник №4 - "Мират Груп" 

ООД ООД 
 

 Предложен е срок за изпълнение на поръчката  3,33  (словом: три цяло и 
тридесет и три) месеца, съгласно приложения линеен календарен графи; 

 
 Предложен е срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 

гаранционния срок 2 (словом:два) календарни дни. 
 
            Предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа детайлно Предложението за изпълнение на 
поръчката на участника и приложенията към него по съдържание за 
съответствие с изискванията на Възложителя и установи следното:   

1.Линеен календарен план  
След като Комисията разгледа представения от участника линеен 

календарен план за съответствие с изискванията на Възложителя установи , че 
същия отговаря на изискванията на техническата спецификация, документацията 
за участие и изискванията на Възложителя.   

2.Строителна програма 
Комисията разгледа детайлно Строителна програма на участника и 

установи по отношение на съдържанието на документа следното:  
Представената от участника "Мират Груп" ООД строителна програма 
съдържа следното: 

С това завърши строителната програма на участника. 
A. Технологична последователност на строителните процеси 
I. Обща част - кратко представяне на строителната програма; 
II. Предмет на обществената поръчка- кратко описание на предмета на 

поръчката; 
III. Етапи за изпълнение на поръчката (от стр. 40 до стр. 46 по номерация на 

участника).  
- техническа обезпеченост; 
Участникът е разгледал следните етапи по изпълнение на поръчката като за 

всеки един етап се съдържа описание на дейностите и техническите ресурси и 
работна сила  ангажирани в изпълнението му:  

I Етап - Подготовка на площадката и временна организация; 
II Етап - Демонтаж и ремонтни работи; 
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III Етап - Рампа и евакуационна стълба; 
IV Етап - Зидарски работи и стени за гипсокартон; 
V Етап - Топлоизолация по фасадни стени; 
VI Етап - Монтаж дограма; 
VII Етап  - Монтаж инсталации; 
VIII Етап - Довършителни работи; 
IX  Етап  - Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане; 
X  Етап - Предаване на строителната площадка 
IV. Обхват и дейности, необходими за изпълнението на предмета на 

поръчката - участникът е изброил дейностите в рамките на една страница; 
V. Описание на видовете СМР, технология и последователност на 

изпълнението им: 
V.1. Видове СМР, организация и последователност на изпълнението: 
1. Подготовка на строителната площадка и временна организация; 
2. Демонтажни и ремонтни работи; 
3. Рампа и евакуационна стълба  - земни работи, кофражни работи, 

армировъчни работи, бетонови работи, метална конструкция. 
4. Зидарски работи и преградни стени 
5. Топлоизлолация по фасадни стени 
6. Довършителни работи - мазилки, настилки и облицовки, тавани; 
7. Монтаж дограма; 
8. Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане; 
9. Монтаж на инсталации - В и К инсталация, електро инсталация; 
10. Предаване на строителната площадка; 
V.2. Технология на изпълнение: 
Производство и монтаж на вратите и прозорците (от стр.52 до стр. 64 по 

номерация на участника) - монтажна схема, инструкция за монтаж, залепване, 
зачистване на  ъгли, определяне на места за сгъване и подлаагане наа подложки 
за PVC системата за прозорците, схема на придобиване на отводнителни и 
вентилационни канали, обков, транспортиране, норми за въвеждане на бели и 
цветни прозорци, свързване към строителни конструкции, вграждане, скрепване 
към строително тяло; 

Технология на изпълнение на шпакловки (от. стр. 64 до стр. 66 по 
номерация на участника); 

Технология за монтаж на фаянсови плочки - (от стр. 66 до стр. 70 по 
номерация на участника); 

Технология за изпълнение на саморазливна замазка  (от стр. 70 до стр. 71 
стр.); 

Технология за полагане на настилка от мокет; 
Технология за полагане на гумирана настилка; 
Електро инсталации; 
В и К инсталации; 
V.3. Описание на основните видове материали, които се предвижда: 
PVC дограма; 
врати; 
реновиране на асансъор; 
инвалидна платформа; 
керамички блокчета; 
гипсокартонени плоскости; 
минерална вата; 
каучукова настилка; 
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саморазливна настилка и др. 
VI. Организация и подход за изпълнение на поръчката: 
VI.1. Работни звена - звено общи работници, звено кофражисти, звено 

арматурист, звено зидаромазач и др. - с посочване на техническата обезпеченост 
на звеното и основни дейности изпълнявани от звеното; 

VI.2. Мотиви за последователността на изпълнение на СМР (от стр. 78 до 
стр. 80 по номерация на участника); 

VI.3. Нормативни изисквания и мерки за спазването им (от стр. 81 до стр. 88 
по номерация на участника); 

VI.4. Мерки и техники за работа, които се предвижда да бъдат използвани - 
посочени са и са обяснени основните методи за изпълнение на поръчката, които 
ще приложи участника (стр. 88 и стр. 89 по номерация на участника); 

VII. Организация на строителната площадка и спецификация на 
приложените материали 

VII.1. Човешки ресурс за изпълнение на поръчката 
А. Квалифициран състав - инженеро-технически състав, организационна 

структура, приложена таблица с графи "Ръководен персонал" и "Задължения и 
отговорности"; 

Б. Изпълнителски състав; 
VII.2. Мерки за осигуряване и  гарантиране на безопасни условия на труд 

при изпълнение на дейностите; 
VII.2.1. Общи изисквания; 
VII.2.2. Специфични изисквания към някои дейности; 
VIII.3. Техническото ръководство на обекта и координаторът по безопасност 

и здраве ще са отговорни за: - изброени са конкретни дейности - 16 на брой; 
VII.4.  Координаторът по безопасност и здраве на етап изпълнение на 

строежа ще изпълнява следните работи - изброени са 7 дейности; 
VII.5. Преди започване на работа по строителната площадка и до 

савършването на строежа ще се извършва оценка на риска; 
VII.6. Ще се осигури - изброени са 28 контрапункта; 
VII.7. Съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и 

Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще се организират 
съответните планове - изброени са - 3 плана, съдържа се и описание; 

VII.8. Комуникационен план с Възложителя за изпълнение на поръчката 
VII.8.1. Установяване на процедури по комуникация и плащане при 

започване на работата по договора; 
VII.8.2. Установяване на процедури по текуща комуникация; 
VII.8.3.Установяване на процедури по комуникация при възлагане на 

промени 
VII.8.4. Взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересувани 

страни; 
VII.9. Спецификация на всички използвани материали 
VII.9.1. Общи положения; 
VII.9.2. Списък на материалите и изделията, които ще се влагат при 

изпълнение на поръчката с фирмите производители и доставчици - приложена е 
таблица 

VIII. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 
VIII.1. Контрол на несъответствия от доставчици; 
VIII.2. Контрол на несъответствия възникнали в процеса на строителство; 
VIII.3. Контрол на несъответствия при управление на околната среда; 
VIII.4. Контрол на несъответствия  при управление на условията на труд; 
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VIII.5. Контрол на несъответствия по отношение на социалната отговорност 
IX. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при 

изпълнение на СМР (от стр. 115 до стр. 117 по номерация на участника); 
X. Организация на работата, свързана със срока за реакция при установяване 

на гаранционни дефекти - стр. 119 и стр. 120 по номерация на участника; 
Б. Управление на риска - разгледан е всеки един от идентифицираните от 

възложителя рискове като за всеки един от тях са посочени Аспекти на 
проявление и сфери на влияние, предложени са конкретни мерки за въздействие 
върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за 
недопускане/предотвартяване на риска и мерки за преодоляване на последиците 
при настъпване на риска 

В. Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на 
договора (от стр. 133 до стр. 141 по номерация на участника) в т.ч.; 

1. Описание на възможните замърсители; 
2. Мерки и характеристики, свързани с опазване на околната среда; 
3. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната 

среда  
С това завърши строителната програма на участника. 
 
След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от 

направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията 
установи, че участникът в своята строителна програма е включил всички 
посочени от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на 
строителната програма в това число:        1. Технологична последователност на 
строителните процеси - в т.ч обхват и дейности, съобразно виждането му за 
изпълнение на предмета на поръчката;описание на видовете СМР и предлагана 
технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на 
изпълнение; организация и подход на изпълнение на поръчката; организация на 
строителната площадка; мерки за контрол с цел осигуряване на качеството; мерки 
за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на 
предвидените строителни дейности; организация на работа, свързана със срока за 
реакция при установяване на гаранционни дефекти. 2. Управление на риска - 
участника е разгледал всички идентифицирани от възложителя рискове и за всеки 
от тях се съдържа: разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на 
описаните по-горе рискове; мерки за въздействие върху изпълнението на 
договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване  на 
риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 3. 
Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - 
този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника 
мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет 
на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на 
възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с 
опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.  

 
Представената от участника строителна програма, съдържа всички 

задължителни изискуеми компоненти и елементи от Възложителя и 
съответства на изискванията на Техническите спецификации. 
Представената от участника строителна програма отговаря както на 
изискванията на техническите спецификации и на методиката за оценка на 
офертите, така и на документацията за участие  и на изискванията на 
Възложителя. 
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 Строителната програма и линейния календарен план обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. 

   Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката” съответства на 
предварително обявените условия на Възложителя.  

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе 
следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е №8:  

 
Допуска участникът "Мират Груп" ООД до по-нататъшно участие в 

процедурата.    
 

След като извърши действията по чл. 69а, ал.2, т. 1 от ЗОП, а именно 
разгледа предложенията в Плик №2 за установяване на съответствието им с 
изискванията на Възложителя  на всички допуснати  участници,  подали 
оферти за участие в процедурата , по реда на постъпването им в 
деловодството на  АГКК и на база горе направените констатации, мотиви и 
взети решения, 

 
 Комисията единодушно предложи за отстраняване на основание чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП и допусна до по нататъчно участие в процедурата, следния 
участник:  

 "Ултрастрой" ЕООД; 
Комисията единодушно реши да допусне до по нататъчно участие в 

процедурата офертите на участниците:  

 "Диана Комерс 1" ЕООД;  
 "ПСГ" АД; 
 "Мират Груп" ООД, 

 

IV. Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл. 70, 
ал. 1 за предложенията в Плик №2  на допуснатите участници, като 
систематизира направените предложения на допуснатите участници по нея в 
долупосочената  таблица: 

 

Участник Предложен от 
участника  
Срок за изпълнение в 
месеци 

Предложен от 
участника  
Срок за реакция в 
календарни дни 

"Диана Комерс 1" ЕООД 3,83 1 
"ПСГ" АД 3,07 1 
"Мират Груп" ООД 3,33 2 
   

               
  С оглед направените по-горе предложения комисията установи, че е налице 
предпоставка за прилагане на чл.70 от ЗОП относно следните участници и за 
следните направените от тях предложения: 
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Участник Предложен от участника 
Срок за реакция в 
календарни дни 

"Диана Комерс 1" ЕООД 1 
"ПСГ" АД 1 

  

С оглед горе изложеното комисията на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП взе 
единодушно: 
 

Р Е Ш Е Н И Е №9:  
 

Да изиска от участниците "Диана Комерс 1" ЕООД и "ПСГ" АД да 
представят в срок от 3 работни дни от получаване на искане подробни 
писмени обосновки по следните направени от тях предложения: 
Участник Предложен от участника 

Срок за реакция в 
календарни дни 

"Диана Комерс 1" ЕООД 1 
"ПСГ" АД 1 

 
           Комисията изготви писма до участниците, от които следва да се изиска 
подробна писмена обосновка. 
           С това завърши работата на комисията по разглеждане на допълнително 
представените документи към Плик №1  "Документи за подбор", представените 
разяснения за заявените от участниците данни и разглеждане на представените 
документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" на 
допуснатите участници, като за целта бяха проведени три заседания. Комисията 
състави и подписа настоящия протокол на 07.10.2014г. 
 
Комисия в състав:   

 
Председател : 
 
Боян Терзиев – (П) 
 
Членове:  
 
1. инж. Веселин Георгиев- (П) 
 
2.Десислава Енчева  - (П) 
 
3.инж. Данаила Димова - (П) 
 
4.инж. Надежда Петрова - (П) 

 


