
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 От дейността на комисия, назначена със заповед № 167/13.08.2018г. за разглеждане и 

оценка на подалите оферти за обществена поръчка с предмет: :Упражняване на строителен 

надзор при изпълнение СМР  на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на два обекта 

от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин" 

 

Комисия в състав :  

Председател:  

Станислава Людмилова с квалификация: правоспособен юрист 

 

Членове:    

1. инж.агр. Ирена Димитрова 

  на длъжност: Директор Обща администрация към Община Грамада 

 

2. Десислава Станкова 

на длъжност: главен специалист към Община Грамада 

 

Резервен член на комисията:  

1.Костадинка Костадинова 

на длъжност: н-к ФСД към Община Грамада 

 

Комисията, съгласно посочената по-горе заповед започна работата си в 9,00 ч. на 

13.08.2018г. След като се констатира, че всички членове на комисията са налице и същата е в 

пълен състав може да започне работата си. Председателят на комисията откри заседанието на 

комисията.  

Комисията е назначена със Заповед № 167/13.08.2018г. за разглеждане и оценка на 

подалите оферти за обществена поръчка с предмет: :Упражняване на строителен надзор при 

изпълнение СМР  на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на два обекта от 

общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин", в изпълнение на 

проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, 

област Видин", който се осъществява  финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №05/07/2/0/00383  

В срока на обявата – до 17.00часа на 09.08.2018г. са постъпили шест оферти, съгласно приемо-

предавателен протокол и регистър на входените оферти, както следва: 

 

1.Оферта №1 от „ДММ Дизайн” ЕООД - входена в 15:35 ч. на 08.08.2018 год. 

2. Оферта №2 от „Графити” ООД - входена в 15:36 ч. на 08.08.2018 год  

3. Оферта №3 от „Мега- Строй -Инженеринг” ЕООД - входена в 15:37 ч. на 08.08.2018 год. 

4. Оферта №4 от „СС Консулт” ЕООД - входена в 15:38 ч. на 08.08.2018 год. 



5. Оферта №5 от „Пътконсулт 2000” ЕООД - входена в 15:39 ч. на 08.08.2018 год. 

6. Оферта № 6 от „Експертинвест” АД - входена в 16:42 ч. на 09.08.2018 год. 

 

 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха представители на участниците или 

представители на средствата за масова информация 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, като започна с 

проверка за наличието на непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване.  

 

1.Комисията отвори получената оферта на „ДММ Дизайн” ЕООД, гр.Плевен, ул.Ген. Столетов 

№ 4, входена в 15:35 ч. на 08.08.2018 год. 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 1 черна папка с меки корици.  

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение. Предлаганата от 

участника цена е  38 000 лева без ДДС. 

 

2.Комисията отвори получената оферта на „Графити” ООД, гр.Плевен, ул.Полтава № 8А, , 

входена в 15:36 ч. на 08.08.2018 год. 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 1 жълта  папка с меки корици.  

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение.Предлаганата от 

участника цена е  38 800 лева без ДДС. 

 

3.Комисията отвори получената оферта „Мега - Строй - Инженеринг” ЕООД, гр.София, ж-к 

Люлин, бл.540, вх.Б, ап.57 и адрес за кореспонденция посочен на опаковката,  входена в 15:37 

ч. на 08.08.2018 год. 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 1 зелена  папка с меки корици.  

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение.Предлаганата от 

участника цена е  12345,67 лева без ДДС. 

 

4.Комисията отвори получената оферта „СС Консулт” ЕООД, гр. Варна, ул. Страхил Войвода 

№ 36,  входена в 15:38 ч. на 08.08.2018 год. 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 1 оранжева  папка с меки корици.  

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение. Предлаганата от 

участника цена е  38330 лева без ДДС. 

 

5.Комисията отвори получената оферта „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр.София, ул.Дойран № 9А 

- входена в 15:39 ч. на 08.08.2018 год. 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 1 черна папка с меки корици.  

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение. Предлаганата от 

участника цена е  17550 лева без ДДС. 

 

6.Комисията отвори получената оферта „Експертинвест” АД, гр.Видин, ул.Бдин № 4, - 

входена в 16:42 ч. на 09.08.2018 год. 



Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа 

в 2сини папки с меки корици и отделен плик с надпис предлагани ценови параметри, в който 

се съдържа ценовото предложение в синя папка с меки корици. 

Председателят отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение. Предлаганата от 

участника цена е  22750 лева без ДДС. 

 

С изпълнение на горепосочените дейности публичната част от заседанието на комисията 

приключи в 10,30ч. 

 

На закрити заседания на 13.08.2018г, 15.08.2018г., 24.08.2018г. и 03.09.2018г., Комисията 

продължи работата си, като пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти. 

. 

 

1.Участникът  „ДММ Дизайн” ЕООД с оферта  входена в 15:35 ч. на 08.08.2018 год. е 

представил следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  

2. Административни сведения – Образец № 2 

3. Декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът 

няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

7. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

8. Техническо предложение – образец № 10, ведно с приложение № 1 към образец 

№ 10 

9. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

10. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, 

че срока на валидност на офертата е  60 дни. 

11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки по –

Образец № 13.  

12. Ценово предложение – образец № 14 

13. Сертификат ISO 9001:2015 с обхват проектиране, строителен надзор , оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти, архитектура и градоустройство, консултации, 

инвеститорски контрол в стоителството, геодезия и кадастър, управление на инвестиционни 

проекти. 

14. Застрахователна полица 

15. Удостоверение от ДНСК 

16. Списък на екипа от прпавоспособни физически лица, издадан от ДНСК. 

 

Въз основа на представените документи комисията установи, че участника отговаря на 

критериите за подбор относно:  

- Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът е представил заверено копие на Удостоверение/лиценз за упражняване на дейност 

по чл. 166, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, придружено със списък на правоспособните  физически лица, 

представляващ неразделна част от него – заверено копие. 

 

- Икономическо и финансово състояние; 

Участникът е представил копие на валидна застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ „Професионална 

отговорност” 

 



- Техническите и професионални способности 

Участникът е представил  да прилага системи за управление на качеството съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2015 с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“ . 

Въз основа на гореустановеното комисията единодушно реши да присъпи към разглеждане 

на техническото предложение на участника. 

Участникът е представил Техническо предложение по образец на възложителя, като е 

предложил при изпълнение предмета на поръчката да се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Декларираният срок за 

изпълнение на поръчката е в периода от съставяне и подписване на протокол Образец 1 за 

предаване и приемане на одобрените инвестиционни проекти и разрешения на строеж до 

издаване на Разрешение за ползване на последния от подобектите  в обхвата на поръчката. 

Участника е  предложил  

1. Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния окончателен доклад по 

чл.168, ал.6 от ЗУТ за всеки отделен подобект: 20 работни дни /срокът се посочва в работни 

дни, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа - обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни 

органи и Възложителя /; 

.2.Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния технически паспорт по 

чл.176а, ал. 1 от ЗУТ за всеки един строеж: 20 работни дни /срокът се посочва в работни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15/. 

Участикът е предложил своя стратегия за работа; и е описал  вижданията си за 

изпълнението на всяка една от задачите включени в предмета на обществената поръчка, като 

услугите са разпределени в етап изпълнение на проекта и заключителен етап, упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове. За всяка от дейностите са  дефинирани необходимите човешки ресурси за тяхното 

изпълнение, описани са вижданията относно организацията, която предвижда да създаде за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката, описан е контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество и са 

посочени  начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния 

процес, както и организационни мерки и действия, които  ще бъдат предприети от Изпълнителя 

при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна 

на Възложителя. Предложено е строителния надзор да изготви месечен доклад по информация 

и оценка Част А, част Б – Приложения, извънредни доклади, съставяне на технически паспорт 

на строежа. Предлага се извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на 

удостоверение по чл.52 ЗКИР. Предложен е екип за строителен надзор включващ ръководител 

проект, ключови експерти част пътна, електро, геодезист. Предложена е отчетност на екипа и 

поддържане на пълен комплект от кореспонденция. Описани са видовете книги, които следва 

да са налице при строителството. Предложена е организация и разпределение но дейностите по 

време на ефективното управление и  изпълнение на договора, в табличен вид, както и 

дейностите, които ще извърши екипа. 

 Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

С оглед на горното комисията единодушно реши -  допуска до  оценка офертата на 

участник „ДММ Дизайн”ЕООД 
 

 

2. Участникът  „Графити” ООД – оферта входена в 15:36 ч. на 08.08.2018 год.е представил 

следните документи: 



1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  

2. Административни сведения – Образец № 2 

3. Декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът 

няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

7. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

8. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

9. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, 

че срока на валидност на офертата е  60 дни. 

10. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки по –

Образец № 13.  

11. Ценово предложение – образец № 14 

12. Застрахователна полица 

13. Удостоверение от ДНСК 

14. Списък на екипа от прпавоспособни физически лица, издадан от ДНСК. 

 

Въз основа на представените документи комисията установи:  

- Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът е представил заверено копие на Удостоверение/лиценз за упражняване на дейност 

по чл. 166, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, придружено със списък на правоспособните  физически лица, 

представляващ неразделна част от него – заверено копие. 

 

- Икономическо и финансово състояние; 

Участникът е представил копие на валидна застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ „Професионална 

отговорност” 

 

- Техническите и професионални способности 

Участникът  не е представил сертификат за внедрена система за управление на качеството 

съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/9001:2008 или еквивалент. 

Въз основа на горе установеното комисията констатира, че участника не отговаря на 

критерия технически и професионални способности.  

Комисията установи, че участникът е представил техническо предложение, което не 

отговаря на изискванията на Възложителя. В техническото предложение липсва обособена част 

„Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация при следните параметри: 

…………………………….. 
1.Изграждат своята стратегия за работа; 

2.Описват вижданията си за изпълнението на всяка една от задачите включени в 

предмета на обществената поръчка. За всяка от дейностите да бъдат дефинирани 

необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение. 

3.Описват вижданията си относно организацията, която предвиждат да създадат за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката.  

4.Описват контрола върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество.  

5.Посочват начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 

строителния процес, както и организационни мерки и действия, които  ще бъдат предприети 

от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 

поръчка от страна на Възложителя” 



 

Съгласно указанията на възложителя от участие в процедурата се отстранява участник в 

следните случаи: 

1/ Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите 

указания или не отговаря на поставените критерии за подбор. 

2/ Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от 

Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 

Установеното се явява основание за отстраняване по реда на чл.107, ал.1, т.2, б.а от ЗОП, 

а именно, участникът е представил оферта, която  не отговаря на предварително  обявените 

условия на поръчката.  

Поради това комисията единодушно реши отстранява от участие в процедурата на 

основание чл. 107. т.1, т.2, б.а  от ЗОП, участник „Графити”ООД, на гореизложените 

мотиви. 
 

3. Участник „Мега- Строй -Инженеринг” ЕООД – оферта входена в 15:37 ч. на 08.08.2018 

год. е представил следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  

2. Административни сведения – Образец № 2 

3. декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

5. декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът няма 

да ползва подизпълнители 

6. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

7. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

8. Техническо предложение – образец № 10, ведно с приложен към него план за 

организацияи изпълнение на поръчката. 

9. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

10. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, че 

срока на валидност на офертата е  60 дни. 

11. Декларация относно годност за упражняване на професионална дейност, икономическо 

и финанасово състояние, технически и професионални способности – 1 бр. Свободен текст на 

участника. 

12. Удостоверение от ДНСК 

13. Списък на екипа от правоспособни физически лица, издадан от ДНСК. 

14. Застрахователна полица 

15. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 

с обхват - проектиране, строителен надзор , оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти, архитектура и градоустройство, консултации, инвеститорски контрол в стоителството, 

геодезия и кадастър, управление на инвестиционни проекти. 

16. Ценово предложение – образец № 14 

 

Въз основа на представените документи комисията установи, че участника  не е представил 

декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП 

по образец № 13 от документацията.  

 

Комисията констатира , че в описа на представените документи участника е описал под 

№ 11, че е налице съответната декларация по образец № 13, но в документацията такава липсва. 

Офертата на участника е номерирана от стр. 1 – до стр. 66. 



 

Съгласно указанията на възложителя от участие в процедурата се отстранява участник в 

следните случаи: 

1/ Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите 

указания или не отговаря на поставените критерии за подбор. 

2/ Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от 

Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 

В конкретния случай участника не е представил задължителната декларация по обр.№ 13 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на трудна основание чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП по 

образец № 13 от документацията.  

Горното се явява основание за отстраняване по реда на чл.107, ал.1, т.2, б.а от ЗОП, а 

именно не е изпълнил условията в документацията, и офертата не отговаря на предватрително 

обявените условия на поръчката.  

Поради това комисията единодушно реши отстранява от участие процедурата на 

основание чл. 107. т.1, т.2, б.а  от ЗОП,  участник „ Мега Строй Инжинеринг” ООД на 

гореизложените мотиви. 

 

 

4. Участник  „СС- Консулт” ЕООД – оферта входена в 15:38 ч. на 08.08.2018 год. е 

представил следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  

2. Административни сведения – Образец № 2 

3. Декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът 

няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

7. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

8. Техническо предложение – образец № 10, ведно с приложен към него план за 

организацияи изпълнение на поръчката. 

9. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

10. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, 

че срока на валидност на офертата е  60 дни. 

11. Декларацияза спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на трудна основание чл.39, ал.3, 

т.1, б.“д“ от ППЗОП - образец № 13 

12. Ценово предложение – образец № 14 

13. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2015 с обхват: строителен надзор; оценка за съответствието на инвестиционни проекти; 

изготвяне на технически паспорти; инвестиционно проектиране; обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради; изготвяне на експертни пазарни оценки на машини и 

съоръжения и недвижими имоти.   

14. Удостоверение от ДНСК 

15. Списък на екипа от правоспособни физически лица, издадан от ДНСК. 

16. Застрахователна полица 

 

Комисията прие, че следва да разгледа отговаря ли или не на участника на критериите за подбор 

относно:  



- Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът е представил заверено копие на Удостоверение/лиценз за упражняване на дейност 

по чл. 166, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, придружено със списък на правоспособните  физически лица, 

представляващ неразделна част от него – заверено копие. 

 

- Икономическо и финансово състояние; 

Участникът е представил копие на застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ „Професионална 

отговорност” 

 

- Техническите и професионални способности 

Участникът  е  представил сертификат удостоверяващ, че прилага системи за управление 

на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/9001:2008 или еквивалент с предметен 

обхват „упражняване на строителен надзор“ . 

 

Въз основа на гореустановеното комисията единодушно реши да пристъпи към 

разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът е представил Техническо предложение по образец на възложителя, като е 

предложил при изпълнение предмета на поръчката да се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Декларираният срок за 

изпълнение на поръчката е в периода от съставяне и подписване на протокол Образец 1 за 

предаване и приемане на одобрените инвестиционни проекти и разрешения на строеж до 

издаване на Разрешение за ползване на последния от подобектите  в обхвата на поръчката. 

Участника е  предложил  

1. Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния окончателен доклад по 

чл.168, ал.6 от ЗУТ за всеки отделен подобект: 25 работни дни /срокът се посочва в работни 

дни, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа - обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни 

органи и Възложителя /; 

.2.Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния технически паспорт по 

чл.176а, ал. 1 от ЗУТ за всеки един строеж: 18 работни дни /срокът се посочва в работни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15/. 

 Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката  в която е посочил: 

подоброно описание на дейностите (основни и съпътстващо),  които ще изпълни в обхвата на 

услугата; резултати, които ще бъдат постигнати; приложимата нормативна уредба; етапи на 

изпълнение на услугата, съобразно видовете строителни дейности; актовете и документите, 

които ще бъдат изготвени в етапа на изпълнение на строителството; документи за отчитане 

изпълнението на услугата; комуникация между участниците в етапа на изпълнение на услугата; 

план за изпълнение с описание отговорностите на екипа от експерти; администратвни 

ангажименти в етапа на изпълнение; процеса на контрол при изпълнение на СМР. 

 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

С оглед на горното комисията единодушно реши -  допуска до  оценка  офертата на 

участник „СС-Консулт”ЕООД 

 

5.Участник   „Пътконсулт 2000” ЕООД – оферта  входена в 15:39 ч. на 08.08.2018 год. 

е представил следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  



2. Административни сведения – Образец № 2  

3. Декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът няма 

да ползва подизпълнители 

6. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

7. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

8. Техническо предложение – образец № 10, ведно с приложен към него план за 

организацияи изпълнение на поръчката. 

9. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

10. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, че 

срока на валидност на офертата е  65 дни. 

11. Декларация относно годност за упражняване на професионална дейност, икономическо 

и финанасово състояние, технически и професионални способности – 1 бр. Свободен текст на 

участника. 

12. Ценово предложение – образец № 14 

13. Удостоверение от ДНСК 

14. Списък на екипа от правоспособни физически лица, издадан от ДНСК. 

15. Застрахователна полица 

16. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 

с обхват независим строителен надзор и инвеститорски контрол , оценняване на 

съответнствието на индвестиционните проекти, одит по пътна безопасност, проектантска и 

консултантска дейност в областта на високото и инфраструктурното строителство. 

Комисията прие, че следва да разгледа отговаря ли или не на участника на критериите за 

подбор относно:  

- Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът е представил заверено копие на Удостоверение/лиценз за упражняване на дейност 

по чл. 166, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, придружено със списък на правоспособните  физически лица, 

представляващ неразделна част от него – заверено копие. 

 

- Икономическо и финансово състояние; 

Участникът е представил копие на валидна застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ „Професионална 

отговорност” 

 

- Техническите и професионални способности 

Участникът е представил  да прилага системи за управление на качеството съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2015 с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“ . 

 

Въз основа на гореустановеното комисията единодушно реши да пристъпи към 

разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът е представил Техническо предложение по образец на възложителя, като е 

предложил при изпълнение предмета на поръчката да се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Декларираният срок за 

изпълнение на поръчката е в периода от съставяне и подписване на протокол Образец 1 за 

предаване и приемане на одобрените инвестиционни проекти и разрешения на строеж до 

издаване на Разрешение за ползване на последния от подобектите  в обхвата на поръчката.  

Участника е  предложил   

1. Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния окончателен доклад по 

чл.168, ал.6 от ЗУТ за всеки отделен подобект: 7 работни дни /срокът се посочва в работни дни, 



считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни 

органи и Възложителя /; 

.2.Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния технически паспорт по 

чл.176а, ал. 1 от ЗУТ за всеки един строеж: 7  работни дни /срокът се посочва в работни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15/. 

Участникът е предложил  стратегия за изпълнение на поръчката, в която  е посочил  

вижданията си за изпълнението на всяка една от дейностите включени в техническата 

спецификация в обхвата на предмета на обществената поръчка в т.ч: 

- Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката.  

- Задължения на консултанта при изпълнение на задачите в  обхвата на строителния 

надзор, в т.ч и специални задължения, приложимата нормативна уредба; 

- Методи за комуникация и кординация; 

- Разпределение на ресурсите и организация на екипа; 

- Разпределение на задачите и отговорностите на експертите от екипа, съгласно 

планираните дейности; 

- Описание на начина на изпълнение на поръчката.  

 За всяка от дейностите са  дефинирани необходимите човешки ресурси за тяхното 

изпълнение, описани са вижданията относно организацията, която предвижда да създаде за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката, описан е контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество и са 

посочени  начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния 

процес, както и организационни мерки и действия, които  ще бъдат предприети от Изпълнителя 

при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна 

на Възложителя. Описани са дейностите и поддейностите по строителния надзор, както и 

обхвата и  съдържанието на дейностите и по видове СМР. Разпределени са дейностите по етап,  

посочени мерките за осигуряване на контрол и качество, съгласуване на дейностите и 

организационни аспекти за качествено и срочно изпълнение на поръчката. Предвиден е 

мониторинг на СМР. 

 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

С оглед на горното комисията единодушно реши -  допуска до  оценка офертата на 

участник „Пътконсулт 2000” ЕООД 

 

6 .Участник „Експертинвест” АД – оферта входена в 16:42 ч. на 09.08.2018 год. е 

представил следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата– Образец № 1  

2. Административни сведения – Образец № 2 

3. Декларации по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3 

4. Удостоверение от ДНСК 

5. Списък на екипа от правоспособни физически лица, издаден от ДНСК. 

6. Застрахователна полица 

7. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандрат  ISO 9001:2008 

с обхват оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания  

към строежите. Упражняване на строителен надзро при изграждане на строежи. Упражняване 

на строителен надзор на обекти паметници на културата. Съставяне на технически паспорти на 

строежи. 



8. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 – Образец № 4 

9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец № 5, от която е видно, че участникът няма 

да ползва подизпълнители 

10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – Образец № 8 

11. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 9 

12. Декларация за съгласие с клаузите по договора – Образец № 11 

13. Декларацияза спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на трудна основание чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от 

ППЗОП-  образец № 13 . 

14. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 12, от който е видно, че 

срока на валидност на офертата е  60 дни. 

15. Техническо предложение – образец № 10, ведно с приложен към него план за 

организация и изпълнение на поръчката. 

16. Ценово предложение – образец № 14 

 

Комисията прие, че следва да разгледа отговаря ли или не офертата на участника на критериите 

за подбор относно:  

- Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът е представил заверено копие на Удостоверение/лиценз за упражняване на дейност 

по чл. 166, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, придружено със списък на правоспособните  физически лица, 

представляващ неразделна част от него – заверено копие. 

- Икономическо и финансово състояние; 

Участникът е представил копие на валидна застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ „Професионална 

отговорност” 

- Техническите и професионални способности 

Участникът е представил сертификат, че  прилага системи за управление на качеството 

съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“  

 

Въз основа на гореустановеното комисията единодушно реши да пристъпи към 

разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът е представил Техническо предложение по образец на възложителя, като е 

предложил при изпълнение предмета на поръчката да се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Декларираният срок за 

изпълнение на поръчката е в периода от съставяне и подписване на протокол Образец 1 за 

предаване и приемане на одобрените инвестиционни проекти и разрешения на строеж до 

издаване на Разрешение за ползване на последния от подобектите  в обхвата на поръчката. 

Участника е  предложил  

1. Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния окончателен доклад по 

чл.168, ал.6 от ЗУТ за всеки отделен подобект: 5 работни дни /срокът се посочва в работни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни 

органи и Възложителя /; 

.2.Срок за изготвяне и представяне на възложителя на съответния технически паспорт по 

чл.176а, ал. 1 от ЗУТ за всеки един строеж: 3 работни дни /срокът се посочва в работни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15/. 

Участникът е предложил стратегия за изпълнение на поръчката. 

На стр.4, участникът е обобщил виждането си за ролята на Консултанта при изпълнение 

на строителен надзор при изпълнение на СМР на предмета на обществената поръчка. В тази 



част, участника е допуснал фактическа грешка по отношение наименованието на обществената 

поръчка, като е посочил „ Упражняване на строителен надзор на одобрени проекти на община 

Грамада , финансиране от Програма за развитие на селските райони 2007-2013”; „проект: 

Рехабилитация на два пътни участъка от път VID 3085/III-141/ Грамада – Водна/III -1431 от 

км 0+000 до км 3+264, участък от км 4+400 до км 10+964 , в община Грамада, одобрен по 

мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013” 

- В стратегията за изпълнение на поръчката, участникът е  представил описание на 

изпълнението на задачите включени в предмета на поръчката, в т.ч детайлно описание на 

дейностите в обхвата на строителния надзор и актовета, които ще бъдат съставени в етапа на 

изпълнение на СМР  по отделно за обект: Рехабилитация на път VID1080 / III - 141 / Грамада - 

Тошевци - СС летище Тошевци, от км 0+000 до км 5+033.15” и за обект“Рехабилитация на път 

VID2081 / III - 1412, п.к.Кула - Раковица / - Бранковци,от km 0+000.00 - km 2+341,29” 

Стратегията съдържа: подробно описание на необходимия човешки ресурс;  описание на 

процеса на комуникация между участниците в процаса на изпълнение на поръчката; оценка  на 

рисковите фактори в етапа на изпълнение,  контрол и мониторинг по отношение на СМР.  

 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

С оглед на горното комисията единодушно реши -  допуска до  оценка офертата на 

участник „Експертинвест” АД 
 

Икономически най- изгодната оферта се определя въз основа на критерия „Най – ниска 

цена”  

Преди да пристъпи към класиране офертите на допуснатите участници, комисията, с оглед 

на взетите по- горе решения извърши проверка за наличие на основанията по чл.72 от ЗОП, 

относно предложенията по показателя „ цена за изпълнение” 

 

До оценка са допуснати 4 оферти: 

1.”ДММ Дизайн” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е  26210.00 лв. При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  не е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 

2.” СС- Консулт” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е 26100.00  лв. При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  не е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 

 

3. „Пътконсулт 2000” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е  33026.67 лв. При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 

 

4. „Експертинвест” АД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е  31293.31 лв. При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 



 

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участник 

„Пътконсулт 2000” ЕООД, подробна писменна обосновка за начина на образуване на 

предлаганата от него цена от 17 550.00 лв без ДДС, тъй като предложението на участника 

по показател „цена” е с повече от 20% по- благоприятно от предложението по същия 

показател на останалите участници (46.86% по – благоприятно). 

Участникът, следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката в размер на 17 550.00 лв без ДДС в 

5 (пет) дневен срок от получаване на искането.  

 

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участник 

„Експертинвест” АД, подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предлаганата от него цена от  22 750.00 лв без ДДС, тъй като предложението на участника 

по показател „цена” е с повече от 20% по- благоприятно от предложението по същия 

показател на останалите участници ( 27.30% по – благоприятно). 

 

Участникът, следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката в размер на 22 750.00 лв без ДДС в 

5 (пет) дневен срок от получаване на искането.  

 

Във връзка с посоченото, комисията, предлага Председателя да изготви и изпрати 

искане до участници  ”Пътконсулт 2000” ЕООД и „Експертинвест” АД  за представяне на 

подробна писмена обосновка, съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП. 
 

Комисията единодушно реши да продължи работата си, след като участници 

”Пътконсулт 2000” ЕООД и„Експертинвест” АД, по отношение на които, комисията взе 

посочените по-горе решения, представят подробна писменна обосновка, съгласно чл.72, ал.1 

от ЗОП. 

 

Комисията приключи работата си по настоящия протокол в 11,00 часа на 03.09.2018г. 

 

 

 

 

Председател :Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

    

Членове:  

 

1. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

2. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 


