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П Р О Т О К О Л   № 2 
 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 330 от 14.03.2017 г. на Кмета на 
Община Септември , за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получени оферти в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 
поръчки (ЗОП) с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща 
улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, 
подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. 
"България" от км 1+480 до км 2+568".  

Днес 30.03.2017 год., от 10:00 часа, на закрито заседание в Заседателната зала на 
Община Септември, се събра комисия в състав: 

 
Председател:   
 1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” 
 
Членове:  

  1. Явор Георгиев Митев – Директор „АТУ” 
2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 
3. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител  

  4. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство” 
 

със задача: да разгледа и оцени Документите в раздел „Техническо предложение” 
представени от допуснатите до този етап на участие, кандидати в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 
"Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568". 
Въз основа на проверка за съответствието на участниците с критериите за подбор, съгласно, 
Протокол  № 1.1 от 29.03.2017 г.  са допуснати  до разглеждане документите от 
„Техническо предложение”  на следните участници: 

 
Участник №1: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  
Участник №2: „Мегаинвест - холд” ЕООД  
Участник №3: „ЕКО ХИДРО-90” ООД 
Участник №4: „Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” 
Участник №5: ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ  
Участник №6: „ПЪТИЩА” АД  
 
Беше установено, че в документите от „Техническо предложение”, всеки един от 
участниците е представил: 

1.  „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
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2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 
включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 

11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 

 
Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно 
приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е 
Икономически най-изгодна оферта (чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 4, т.1, т. 2 и т.3 
от ЗОП). 

 
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.        - до 50 т. 
 
II.1 Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 
20 т. (Таблица А); 
 
II.2 Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т. (Таблица Б); 
 
II.3 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – до 15 т. (Таблица В). 
 
От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по 
отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на 
Възложителя.  
За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между 
участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите 
строителни предложения по структурата, описана по-долу: 

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството, 
методи за строителство. 
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за 
строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да 
позволи на Възложителя да ги анализира.  
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Участникът трябва да представи ясно и подробно описание на технологиите за 
строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната 
взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 
Възложителя и нормативните актове.  
Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и 
доставка на материали.  

2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване. 
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и 
предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с 
предложени адекватни мерки за тяхното управление. 
Участникът анализира дефинираните от Възложителя рискове, формите на тяхното 
проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на 
проявление идентифицира подходящи мерки за преодотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 
определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 
предложената от участника цена.     
  

3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на 
СМР. 
Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние 
на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен 
проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на 
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. 
 
Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на 
строителството – до 20 т. 
1 Технология за 

строителство 
Представено е 
описание на 
технологията за 
строителство. Всички 
изложени методи са 
приложими. 

Описана е 
последователността на 
изпълнение на 
отделните процеси. 

 

 От описанието е 
видно, че ще бъдат 
спазени всички 
изисквания на 
Възложителя и 
нормативните актове,  

както и че се гарантира 
качественото 
изпълнение на 
отделните видове 

Представено е 
описание на 
технологията за 
строителство. Всички 
изложени методи са 
приложими.  

Описана е 
последователността на 
изпълнение на 
отделните процеси.  

 

От описанието е 
видно, че ще бъдат 
спазени всички 
изисквания на 
Възложителя и 
нормативните актове, 
както и че се гарантира 
качественото 
изпълнение на 
отделните видове 
работи, включително и 

Представено е 
описание на 
технологията за 
строителство. Всички 
изложени методи са 
приложими.  

Описана е 
последователността на 
изпълнение на 
отделните процеси.  

 

От описанието не 
става ясно, че ще 
бъдат спазени всички 
изисквания на 
Възложителя и 
нормативните актове и 
че ще се гарантира 
качественото 
изпълнение на 
отделните видове 
работи, и/или по 
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работи, включително и 
по отношение на 
влаганите материали. 

 

Представени са нови 
технологии и 
рационализации, които 
подобряват качеството 
и дълготрайността. 

Представените 
технологии, 
позволяват по-лесно 
поддържане на 
изградения обект в 
процеса на неговата 
експлоатация. 

по отношение на 
влаганите материали. 

 

отношение на 
качеството на 
влаганите материали. 

 Точки 20 10 5 

 
Таблица Б - Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т. 

1 Идентификаци
я на рисковете 
и 
предпоставкит
е, които могат 
да окажат 
влияние върху 
изпълнение на 
договора. 
Предложени 
мерки за 
тяхното 
управление. 

Обърнато е 
задълбочено внимание 
на всеки един от 
посочените рискове.  

Разгледани са всички 
аспекти на проявление 
и степен на влияние на 
описаните рискове.  

Предложени са 
ефикасни контролни 
дейности за 
недопускане/предотвр
атяване настъпването 
на риска и съответно 
конкретни адекватни 
дейности по 
отстраняване и 
управление на 
последиците от 
настъпилия риск. 

Предложени са 
възможности за 
промяна на 
технологията и 
използваните 
материали в 
зависимост от 
атмосферните условия 

Обърнато е внимание 
на всеки един от 
посочените рискове.  

Разгледани са всички 
аспекти на проявление 
и степен на влияние на 
описаните рискове.  

Предложени са 
контролни дейности за 
недопускане/предотвр
атяване настъпването 
на риска и съответно 
конкретни адекватни 
дейности по 
отстраняване и 
управление на 
последиците от 
настъпилия риск.  

 

 

Обърнато е внимание 
на всеки един от 
посочените рискове. 

Направено е формално 
описание, като са 
разгледани някои 
аспекти на проявление 
и степен на влияние на 
описаните рискове.  

Предложените 
контролни дейности за 
недопускане/предотвр
атяване настъпването 
на риска са формално 
описани и/или не 
гарантират изцяло 
недопускане/предотват
яване и преодоляване 
на риска, респ. 
последиците от 
настъпването му. 
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– план за действие при 
всеки сезон 

 Времеви 
рискове 
(забава при 
стартиране на 
работите, 
изоставане от 
графика, 
закъснение за 
окончателно 
приключване). 

5 3 1 

 Липса/недоста
тъчно 
съдействие/коо
рдинация 
между 
Възложител, 
Консултант 
и/или други 
участници в 
строителните 
дейности, 
включително 
неизпълнение 
на договорни 
задължения. 
Предложени 
мерки за 
тяхното 
управление. 

5 3 1 

 Трудности при 
изпълнението 
на 
строителните 
дейности, 
включително 
непълни и 
неточни 
изходни данни, 
откриване на 
неидентифици
рани подземни 
комуникации, 
необходимост 

5 3 1 
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от изпълнение 
на 
допълнителни 
проектни 
дейности, 
неблагоприятн
и климатични 
условия и др. 
Предложени 
мерки за 
тяхното 
управление. 

 
Таблица В. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса 

(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, 
при изпълнение на СМР – до 15 т. 
2 Мерки за 

намаляване на 
затрудненията 
за живущите, 
бизнеса 
(собственици, 
наематели на 
търговски 
площи) и 
преминаващот
о население в 
целевата зона, 
обект на 
интервенция, 
при 
изпълнение на 
СМР 

 

Анализирани са  
аспектите на 
ежедневието и 
проявленията на 
отрицателно влияние 
на строителния процес 
върху тях на база 
предвидените работи в 
одобрения 
инвестиционен проект, 
конкретните 
особености на обекта и 
опита на участника 
при изпълнението на 
подобни обекти.  

Представени са  
адекватни, достатъчни 
и приложими мерки за 
намаляване на 
затрудненията по 
всеки един от 
идентифицираните 
аспекти на 
ежедневието. 

Предложени са 
възможности за 
промяна на 
технологията и/или 
временната 
организация на 
движение по време на 
строителството, които  
намаляват 
отрицателното 

Анализирани са  
аспектите на 
ежедневието и 
проявленията на 
отрицателно влияние 
на строителния процес 
върху тях на база 
предвидените работи в 
одобрения 
инвестиционен проект, 
конкретните 
особености на обекта и 
опита на участника 
при изпълнението на 
подобни обекти.  

Представени са  
адекватни, достатъчни 
и приложими мерки за 
намаляване на 
затрудненията по 
всеки един от 
идентифицираните 
аспекти на 
ежедневието. 

 

Направен е формален 
анализ на аспектите на 
ежедневието и 
проявленията на 
отрицателно влияние 
на строителния процес 
върху тях.  

Не са представени 
мерки за намаляване 
затрудненията по 
всеки един от 
идентифицираните 
аспекти на 
ежедневието и/или 
същите не са 
адекватни, достатъчни 
и/или приложими. 
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влияние на 
строителния процес. 

 Точки  15 9 3 

 

 
 

 
За Участник № 1: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 

11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 
 

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. 
Комисията констатира, че участникът не е представил нови технологии и 
рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Съгласно методиката 
за оценка на Възложителя, комисията установи, че участникът не е представил 
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технологии, които да позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на 
неговата експлоатация, поради което комисията присъжда за участника - 10 точки. 
 
2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички 
аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са 
контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 
конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план 
за действие при всеки сезон, поради което комисията присъжда за участника - 9 точки. 
 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 
Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на 
строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен 
проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти. Представени са  адекватни, достатъчни и приложими мерки за 
намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на 
ежедневието. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 

технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
които  намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което 
комисията присъжда за участника - 9 точки. 
 
За Участник № 1: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - общата оценка на техническото 

предложение е 28,00 точки. 
 
За Участник № 2: „Мегаинвест - холд” ЕООД 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
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11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 
 

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1.Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.. 
Комисията констатира, че участникът не е представил нови технологии и 
рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Съгласно методиката 
за оценка на Възложителя, комисията установи, че участникът не е представил 
технологии, които да позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на 
неговата експлоатация. Налице са известни пропуски в предложението за технология и 
организация изпълнението на строителството – (Таблица А), представено от участника, 
поради което комисията присъжда за участника - 5 точки. 

 
2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове.Направено е формално 
описание, като са разгледани някои аспекти на проявление и степен на влияние на 
описаните рискове. Предложените контролни дейности за недопускане/предотвратяване 
настъпването на риска са формално описани и/или не гарантират изцяло 
недопускане/предотватяване и преодоляване на риска, респ. последиците от 
настъпването му. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и 
план за действие при всеки сезон, поради което комисията присъжда за участника - 3 
точки. 
 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 
Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на 
отрицателно влияние на строителния процес върху тях. Не са представени мерки за 
намаляване затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието 
и/или същите не са адекватни, достатъчни и/или приложими. 

 Комисията установи, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
които  намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което 
комисията присъжда за участника - 3 точки. 
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За Участник № 2: „Мегаинвест - холд” ЕООД - общата оценка на техническото 
предложение е 11,00 точки. 

 
 
 
За Участник № 3: „ЕКО ХИДРО-90” ООД 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 

11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 

13. Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от  ЗОП 
 

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1.Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове,  както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. Напълно 
обосновано и мотивирано са представени нови технологии и рационализации, които 
подобряват качеството и дълготрайността. Така представените технологии в 
предложението на участника позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в 
процеса на неговата експлоатация, поради което комисията присъжда на участника - 20 
точки. 
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2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са 
всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени 
са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на 
риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 
последиците от настъпилия риск. Участникът е предложил възможности за промяна на 
технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и 
план за действие при всеки сезон, което обстоятелство е мотивирано и напълно 
съобразено с изискванията на Възложителя, поради което комисията реши да присъди 
на участника - 15 точки. 
 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 

Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на 
строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен 
проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти. Представени са  адекватни, достатъчни и приложими мерки за 
намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на 
ежедневието. Абсолютно обосновано и съобразено с обстоятелствата, които следва да 
възникнат по време на строителството, е предложил възможности за промяна на 
технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
които  намаляват отрицателното влияние на строителния процесс, поради което 
комисията присъжда   - 15 точки. 
 
За Участник №3: „ЕКО ХИДРО-90” ООД - общата оценка на техническото 

предложение е 50,00 точки. 
 

 
За Участник № 4: „Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата 
2. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
3. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

4. Срок за изпълнение на строителството;  
5. Гаранционен срок на строителството  
6. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
7. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
8. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

9. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

10. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
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11. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 

12. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

13. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 

14. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП 
 

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. 
Комисията констатира, че участникът не е представил нови технологии и 
рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Съгласно методиката 
за оценка на Възложителя, комисията обследва предложението на участника и установи, 
че не е представил технологии, които да позволяват по-лесно поддържане на изградения 
обект в процеса на неговата експлоатация. Налице са немаловажни пропуски в 
предложението за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А), представено от участника, поради което комисията реши да присъди за 
участника - 10 точки. 
 
2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички 
аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са 
контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 
конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и  
план за действие при всеки сезон, поради което комисията присъжда за участника - 9 
точки. 
 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 
Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен 
проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти. Представени са  адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване 
на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. 

Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
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които  намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което комисията 
присъжда за участника - 9 точки. 

 
За Участник №4: „Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” - общата оценка на 

техническото предложение е 28,00 точки. 
 

 
За Участник № 5: ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 

11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 

 
Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. 
Комисията констатира, че участникът не е представил нови технологии и 
рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Представените 
технологии да позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на 
неговата експлоатация, поради което комисията присъжда за участника - 10 точки. 
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2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички 
аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са 
контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 
конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и 
план за действие при всеки сезон, поради което комисията присъжда за участника - 9 
точки. 
 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 
Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на 
строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен 
проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на 
подобни обекти. Представени са  адекватни, достатъчни и приложими мерки за 
намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на 
ежедневието. 

Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
които намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което 
комисията присъжда за участника - 9 точки. 
 
За Участник №5: ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ - общата оценка на техническото 

предложение е 28,00 точки. 
 

 
За Участник № 6: „ПЪТИЩА” АД 
 

Участникът е представил попълнени: 
1. „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя“ - Образец № 3;  
2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката; който 

включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи 
предмет на поръчката;  

3. Срок за изпълнение на строителството;  
4. Гаранционен срок на строителството  
5. Предложение за технология и организация изпълнението на стороителството. 
6. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.  
7. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР. 

8. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при 
реализацията на инвестиционния проект  

9. „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, 
т. 1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 

10. Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
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11. „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6. 

12. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 
8. 
 

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложени в Методиката за оценка, 
както следва:  
 
Оценка по технически показатели К2 в т.ч.   
 

1.Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – 
(Таблица А) 
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са 
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От 
описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните 
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.. 
Комисията констатира, че участникът не е представил нови технологии и 
рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Съгласно методиката 
за оценка на Възложителя, комисията установи, че участникът не е представил 
технологии, които да позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на 
неговата експлоатация. Налице са известни пропуски в предложението за технология и 
организация изпълнението на строителството – (Таблица А), представено от участника, 
поради което комисията присъжда за участника - 5 точки. 

 
2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б) 
Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове.Направено е формално 
описание, като са разгледани някои аспекти на проявление и степен на влияние на 
описаните рискове. Предложените контролни дейности за недопускане/предотвратяване 
настъпването на риска са формално описани и/или не гарантират изцяло 
недопускане/предотватяване и преодоляване на риска, респ. последиците от 
настъпването му. 
Комисията констатира, че участникът не е представил възможности за промяна на 

технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и 
план за действие при всеки сезон, поради което комисията присъжда за участника - 3 точки. 

 
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР – (Таблица В) 
Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на 

отрицателно влияние на строителния процес върху тях. Не са представени мерки за 
намаляване затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието 
и/или същите не са адекватни, достатъчни и/или приложими. 

Комисията установи, че участникът не е представил възможности за промяна на 
технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, 
които  намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което комисията 
присъжда за участника - 3 точки. 
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За Участник №6: „ПЪТИЩА” АД - общата оценка на техническото предложение е 
11,00 точки. 
 
 
След приключване на прегледа на офертите на допуснатите до този етап на 
процедурата участници, комисията единодушно Реши: Допуска до отваряне на 
пликове „Предлагани ценови параметри“ офертите на следните участници:  
 
Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник № 2 - „Мегаинвест - холд” ЕООД  
Участник № 3 - „ЕКО ХИДРО-90” ООД 
Участник № 4 - „Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” 
Участник №5 - ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ”  
Участник №6 - „ПЪТИЩА” АД 
 
        Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на участниците да се проведе 
на 06.04.2017 г. от 08:30 ч. Председателят на комисията изготви Съобщение за датата и часа 
на отваряне на ценовите оферти и го подготви за публикуване на интернет-страницата на 
възложителя, раздел „Профил на купувача“, в досието на поръчката. 

 С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 
Протокол №2 за отваряне, разглеждане и преглед на техническите предложения за участие 
в открита процедура с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща 
улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, 
подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. 
"България" от км 1+480 до км 2+568" на 30.03.2017 г., за което беше проведено заседание на 
комисията. 

 Всички документи по обявената обществена поръчка, включително пликовете с 
офертите на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на 
Общинска администрация - Септември, като ключът остава на съхранение при 
председателя на комисията. 

 
К О М И С И Я: 
 
Председател:   
 1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол”……………………………./П/ 
 
Членове:  

  1. Явор Георгиев Митев – Директор „АТУ”….………………………………………./П/ 
2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник……………………………………../П/ 
3. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител ……………………………../П/ 

  4. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство”……………./П/ 
 

 
*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни. 
 

            
 


