
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 12.11.2015 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 1847/08.09.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Почистване на 
коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори 
участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка" на изхода на 
гр. Велико Търново на републикански път 1-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-
Габрово" (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица - 300 м 
след бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. „Чолаковци", гр. Велико Търново" 
(дължина 400 м)", с уникален номер 00073-2015-0022 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление № 679734 от дата 29.07.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
2. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 
3. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 
4. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 
5. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
6. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 

2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване" в Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция „Правна" 
в Община Велико Търново; 
4. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново; 
5. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
7. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
8. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
9. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
10. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
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11. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОПМ" в Община Велико 
Търново 
12. инж. Сергей Стойков от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 

На предходно заседание на комисията след установяване на съответствието на 
допуснатите участници с критериите за подбор, комисията пристъпи към разглеждане на 
информацията, касаеща показател за оценка (П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

При анализиране на предложенията на участниците обект на оценка, а именно - срок за 
изпълнение на поръчката (в месеци), комисията установи, че са налице условията на чл. 70, 
ал.1 от ЗОП и реши да изиска обосновка във връзка с направеното предложение по показател 
П2-Срок за изпълнение (в месеци), от участник ЕТ „НАДЕЖДА - Надежда Христова", гр. 
Велико Търново, за направеното предложение по показател П2 - 0,77 месеца. 

Искането на комисията за обосновка е по изпълнение на императивно задължение на 
комисията, регламентирано в чл. 70, ал.1 от ЗОП и предвид направените предложения от 
другите двама допуснати участника. 

ДЗЗД „ЯТРУС 2015" - срок за изпълнение на поръчката - 2,5 месеца 
„ВОДСТРОЙ ВТ" АД - срок за изпълнение на поръчката - 2 месеца 

Участник ЕТ „НАДЕЖДА - Надежда Христова" представя отговор в срок. 

Комисията пристъпи към прочит на представения отговор с вх. № 5300-6188/04.11.2015 
г. от ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА". 

Отговора съдържа: 
- Писмена обосновка- 3 стр.; 
- Удостоверение с изх. № 5300-6472/03.11.2015г.; 
- Списък на служители- от стр. 6 до стр. 8; 
- Справка за производителност на механизация; 

Участникът се позовава на наличие на изключителни благоприятни условия, определени в 
няколко точки, както следва: 

- Многогодишен опит, свързан с извършването на почистването на речни корита и 
изпълнение на неотложни действия по разчистване на мостови съоръжения и осигуряване 
проводимост на реки. 

- Наличие на съвременен, разнообразен, собствен парк, съгласно представения в 
декларация обр.№ 15 от документи за подбор, надвишаващо минималните изисквания на 
възложителя и собствена сервизна база за ремонт. 

- Наличие на квалифициран инженерно - технически и изпълнителски състав, посочен в 
списък на лицата по обр. № 9 от документи за подбор. Участника сочи, че „Предложените 
кадри отново надвишават минималните критерии и напълно покриват направеното от нас 
разпределение в календарния график по дни и смени", както и Системи за управление ISO. 

Участника посочва, че ще се използва паралелен метод на работа на двата участъка, 
като и на всеки участък се прилага паралелен метод на работа по брегове при последователно 
изпълнение на строително монтажните работи. 

Участника посочва „ СМР са организирани в такава последователност, че да има пълна 
координация и ангажираност на работни звена, техника и оборудване, съгласно 
предложената от нас методология, спазвайки заложената от Възложителя технология на 
изпълнение ". 

Участникът посочва още че е взето под внимание технологичните и организационни 
зависимости между работите, графикът е изготвен на база норма време за всеки отделен вид 
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работа, като норма време е взета от СЕК, ТНС, УНС и фирмени норми. Графикът е разработен 
на база едносменен режим при непрекъснат цикъл /без почивни дни/. 

Участника посочва: „Паралелният метод на работа на двата участъка налага 
изпълнението да се извърши от два самостоятелни екипа, оглавени от техническите 
ръководители. Всеки един от екипите разполага с по две бригади за работа по левия и по 
десния бряг на участъка. Всяка една от бригадите има на разположение техническо 
оборудване, позволяващо самостоятелна, независима от други бригади дейност. Бригадите 
работят едновременно, както е отразено на графика. " 
На стр. 3 в обосновката участника посочва: 
за изпълнението на всички видове СМР са необходими 6760 човеко- часа, които при 8 часов 
работен ден представляват 845 човеко дни, разделени на средно списъчен брой работници на 
ден 37 обосновавали общия срок за изпълнение 23 календарни дни. Приложен е списък на 
служители и справка за дневна производителност на механизация, календарен график и 
удостоверение за добро изпълнение. 

Комисията подложи на анализ предложената обосновка, заедно с техническото 
предложение на участника от стр. 3 до стр.227 с приложен график и установи противоречива 
информация, както и несъответствие на предложената организация на работа с линейния 
график, както и несъответствие на линейния график с изискванията на техническата 
спецификация. Представения линеен календарен график с обосновката е по- разширен от 
линейния календарен график представен в плик № 2, като в графика към обосновката, 
участникът е посочил поименно персонала, организиран за изпълнението. 

1. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка в част Глава „Пълно 
описание на предмета на поръчката" видовете работи се реализират в съответствие с проект/и, 
които са публикувани в раздела на поръчката в профил на купувача" https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/. 

Участниците са имали достъп до проектите и до всички условия на документацията от 
датата на откриване на процедурата. 

В публикувания „План за безопасност и здраве" в V.2 от проекта за „Втори участък" 
са посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са 
обособени „три организационни етапа за изпълнение на строежа" с детайлно определяне на 
всеки един от тях: 

„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на 
мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и 
други подобни мероприятия. 

Предвидено е строителството да се извърши от една строителна фирма, като са обособени 
три организационни етапа за изпълнение на строежа. 

V.2.I. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности : 
временно строителство-изграждане на временни постройки битови, складови и 

подобни. 
временно електро и водоснабдяване. 
подготовка на технологични пътища за подход към обектите. 
подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни 
маси 

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под 
отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място 
информационна табела със съдържание : 
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-дата на откриване на строителната площадката 
-номер и дата на разрешението за строеж 
-точен адрес на строителната площадката 
-възложител 
-вид на строежа 
-строител 
-координатор по безопасност и здраве 
-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -

планирана продължителност на работа 
-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой 

строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -
данни за вече избрани подизпълнители 
Временно строителство.: 
Подаването на ток: 

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от 
Възложителя (Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и 
мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички 
ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг. 

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на 
техническия ръководител. 

Електротехническият персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на 
временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със 
схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му. 

Кабелите, използвани за временно ел. захранване с дължина над З.Ом, които се полагат 
въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така 
че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. 
План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. 
Негованка на тер. на община В. Търново "-подобект: II участък (поставя се съответна 
конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план). 

Вода : По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява от водоноска. 
Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон -

канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи. Оборудвана е обектова аптечка. 
Монтира се оборудвано противопожарно табло. Временна столова и кухни също не се 
предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-
техническия състав, временна тоалетна, склад материали. 
Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа 

тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се 
предвиждат. 

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната 
площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е 
определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради" 

На схема № 2 „План на временното строителство", неразделна част от проекта за „Втори 
участък" се посочва обособяване на: фургон за технически ръководител, фургон за 
работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно 
водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за 
ГСМ; контейнер за отпадъци. 
На схема № 3 „Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни 
знаци, табели" към проекта е указано, че относно „Втори участък" е задължително 
обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна 
тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; 
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обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, 
табели и знаци. 

В публикувания „План за безопасност и здраве" в V.2 от проекта за „Трети участък" са 
посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени 
„три организационни етапа за изпълнение на строежа". 

„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на 
мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и 
други подобни мероприятия. 

Предвидено е строителството да се извърши от една строителна фирма ,като са 
обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа . 

V.2.I. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности : 
временно строителство-изграждане на временни постройки, битови, складови и 

подобни. 
временно електро и водоснабдяване. 
подготовка на технологични пътища за подход към обектите. 
подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси 

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под 
отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място 
информационна табела със съдържание : 
-дата на откриване на строителната площадката 
-номер и дата на разрешението за строеж 
-точен адрес на строителната площадката 
-възложител 
-вид на строежа 
-строител 
-координатор по безопасност и здраве 
-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана 
продължителност на работа 
-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители 
и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече 
избрани подизпълнители 
Временно строителство.: 
Подаването на ток : 

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от 
Възложителя (Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и 
мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички 
ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг. 

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на 
техническия ръководител. 

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на 
временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със 
схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му. 

Кабелите, използвани за временно ел. захранване с дължина над З.Ом, които се полагат 
въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така 
че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. 
(поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) 
ситуационен план). 
План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и 
р. Негованка на тер. на община В. Търново "-подобект: III участък 
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Вода: По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява чрез 
временно присъединяване към водоснабдителната мрежа. 

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон -
канцелария и склад, втори фургон - съблекалня Оборудвана е обектова аптечка. Монтира се 
оборудвано противопожарно табло. 

Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има 
само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад 
материали. 

Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа 
тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се 
предвиждат. 

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната 
площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е 
определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради" 

На схема № 2 „План на временното строителство" към проекта е указано, че относно 
„Трети участък" е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, 
фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно 
водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; 
площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация 
на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на 
изискуемите табели и знаци. 

Съгласно документацията за участие „Съдържание на Плик № 2 Предложение за 
изпълнение на поръчката" /стр.33-35/ обяснителната записка с методологията за 
изпълнение, следва да съдържа: 

„10. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка. 
Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците 

съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения 
линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка." 

Предвид предварително обявените условия, част от които са и условията на техническата 
спецификация и проекта участникът трябва да представи линеен график, който да 
показва продължителността на изпълнение. Обема на изпълнението и етапите са ясно и 
детайлно посочени, в проектите за втори и трети участък. На стр. 37 в документацията се 
посочва: „Технически изисквания към изпълнението: 1. Видовете работи се реализират в 
съответствие с проект/и.» 

Комисията предвид краткия срок, предложен от участника в сравнение с другите двама 
участника изиска обосновка. Участника отново представя график с допълнена 
информация. 

Комисията установи, че нито в първоначално представения график, нито в 
допълнително представения график с обосновката участникът не е предвидил дейностите 
определени по- горе и задължителни съгласно проектите за втори и трети участък. 

Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка, участниците трябва да 
приложат „линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка." Обхвата на 

6 



изпълнението, съгласно предварително обявените условия на проектите включват 
дейностите цитирани по- горе. Видно е от линейните календарни графици на участника, 
че в тях не се посочват тези дейности, които са задължителни, съгласно проектите. 
Графика на участника, представен с офертата почва направо с дейност „изсичане и 
изкореняване на храсти и дървета" и по двата участъка. В този смисъл, и за втори участък и 
за трети участък в линеен календарен график на участника не са посочени задължителни 
за изпълнение дейности, които също имат своето времево отражение в рамките на общия 
срок. Още повече, че предвид планираното от участника едновременно паралелно 
изпълнение и по ляв и десен бряг на втори участък и по ляв и десен бряг на трети 
участък, то задължителните дейности по- долу трябва да бъдат изпълнени и за двата 
участъка. 
- Втори участък - задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за 
работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно 
водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за 
ГСМ; контейнер за отпадъци, табели и знаци. 
- Трети участък - обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, 
временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен 
водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за 
отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни 
пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели и знаци. 

В обяснителната си записка участникът предвижда и за двата участъка „подготвителни 
мероприятия, но те не са намерили отражение в линейния календарен график, който трябва да 
покаже и обоснове продължителността на изпълнението с обхват, съгласно предварително 
обявените условия на поръчката. В допълнително представения календарен график, също не 
се визират цитираните от техническите проекти дейности, част от изпълнението. 
Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.З от 
ЗОП. 

2. На следващо място в техническите проекти и за двата участъка се посочва като 4-ти етап 
възстановяване на терена. Комисията констатира, че в линейния календарен график не се 
посочват дейности по приключване на строителството: Освобождаване на заетите площи със 
склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и противопожарно табло, демонтаж на 
ограда и информационни и предупредителни табели; Демонтаж на временното ел. захранване, 
демонтиране на временното ел. табло; Демонтиране на временно захранване с вода и 
демонтиран на временния водомер. Почистване на околното пространство на строежа и 
освобождаване на заетите площи със контейнер за отпадъци и санитарен възел и други 
дейности по Закриване на строителните дейности. Това са дейности, които са включени в 
обхвата на изпълнението съгласно публикуваните технически проекти, неразделна част от 
документацията за участие, а участникът не ги е посочил в линейният си календарен график в 
предложената продължителност на изпълнението. Този пропуск отново прави определения 
срок по показател „П2 Срок за изпълнение на поръчката" необоснован и определен при 
несъобразяване с предварително обявените условия на обществената поръчка. Констатирания 
пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69. ал.1. т.З от ЗОП. 

3. На следващо място изложението на участника в част „А. Организация на работа" влиза в 
противоречие с представения график с офертата и с представения график с обосновката. 
Констатираното противоречие се отнася и за двата участъка. 

На стр. 14 в техническото предложение се посочва, че втори и трети етап на СМР вървят 
успоредно. Двете бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в 
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изпълнението на СМР „извършване на строително- монтажни работи по отстраняване на 
растителност". Посочва се също, че „Изсичане на дървета ще се извършва от четирима 
резача на десния бряг и четирима резача от левия бряг. На стр. 16-20 участникът е 
представил организация на техника и човешки ресурси при извършване на дейности на 
втори участък. На стр. 19 са посочени обаче общо 4-ма резача 

Никола Великов Славеев Резач моторен трион 
Изсичане на храсти и 
дървета, нарязване на 
дървета 

Ляв бряг 
Корито на река 

Иван Йорданов Николов Резач моторен трион 
Изсичане на храсти и 
дървета, нарязване на 
дървета 

Ляв бряг 

Стоян Костадинов Стоянов 
Резач моторен трион 
Изсичане на храсти и 
дървета, нарязване на 
дървета 

Десен бряг 

Калоян Иванов Йорданов 
Резач моторен трион 
Изсичане на храсти и 
дървета, нарязване на 
дървета 

Десен бряг 
Корито на река 

Така представената информация на стр. 19, влиза в противоречие с информацията на 
стр.15. А информацията от стр. 15 в Обяснителната записка, влиза в противоречие с 
представените графици. 

В посочения допълнително с обосновката график се разпределени като резачи за 
дейност от т.1 до т.4 /участък № 2, подобект „Десен бряг"- лицата Стоян Стоянов и 
Калоян Йорданов, т.е по двама резачи за всяка от дейностите от т.1 до т.4 за десен бряг. 

За ляв бряг за всяка от дейностите от т.1 до т.4 са разпределени също по двама резача 
за всяка дейност- Никола Великов Славеев и Иван Йорданов Николов. 

В този смисъл на стр. 15 участникът посочва, че ще организира по четирима резача 
на десния бряг и четирима резача на левия бряг, а на стр. 19 в обяснителната си записка 
посочва, че всъщност резачите ще са общо 4 за целия участък/ляв и десен бряг/. В 
линейния календарен график представен с обосновката, участника също посочва по 
двама резачи на бряг, което е в противоречие с информацията в обяснителната му 
записка на стр. 15. 

За трети участък участника е допуснал същото противоречие, като на стр. 47 в 
офертата посочва „изсичане на дървета ще се извършва от четирима резача на десния 
бряг и четирима резача от левия бряг", а на стр. 53 посочва общо четирима резача за 
целия участък/десен и ляв бряг/ 
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4. Освен пропуска за непосочване на задължителни работи, част от изпълнението в 
линейния календарен график, освен наличието на явно противоречие между графика и 
изложението на обяснителната записка, комисията констатира и несъответствие на 
техническото предложение с предварително обявените условия на обществената 
поръчка. 

Съгласно проекта за втори участък, в част Хидротехническа „Обяснителна записка", т. 2 
„Организация на извършване на строителството" се посочва: 

„последователността на строителните работи е следната: 
2.1 Изкопаване машинно на наносните отложения от по-отдалечения остров. Изкопът се 
извършва с багер с обратна лопата. Оставя се на брега за отцеждане и след това се натоварва 
на самосвал. След това се почиства левия бряг от същите образувания. Изкопа се извършва 
също с багер с обратна лопата, отцежда се и после се натоварва на самосвал. Почистените 
отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км. до депото за битови отпадъци с. 
Шереметя. 

Съгласно проекта за трети участък, в част „Обяснителна записка", т. 2 „Организация на 
извършване на строителството" се посочва: 

„5.Почистването на наносите по левия бряг, откъм водното течение с багер с обратна лопата, 
изнасяне на брега за отцеждане и натоварване на самосвал". 

Участникът не предвижда отцеждане на „наносните отложения". На стр. 24 в 
Обяснителната записка участника посочва: „Почистване на наноси с натоварване-
Образуваните наноси в участъка за почистване на р. Янтра са предимно от тиня, пясък и 
клонове". При направен оглед не са забелязани битови отпадъци. Отстраняването ще се 
извърши с верижен багер. Изкопаните наносни маси ще се натоварват директно на 
самосвали и ще се извозват на определено за целта място, за последващо връщане на 
работната площадка след завършване на строителните работи". 

Констатираното несъответствие с техническия проект е несъответствие с предварително 
обявените условия на обществената поръчка. 

Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, 
т.З от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване 
на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. 
(Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в 
обявлението и/или документацията за участие. 

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.З от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване 
от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на 
възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи 
за отстраняване. 
Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.З 
от ЗОП. 

5. На следващо място на стр.17 в техническото предложение участника посочва, че 
Христо Любомиров Стефанов е оператор Челен товарач на Втори участък и Трети 
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участък. Пояснява се, че той ще работи и на ляв и на десен бряг от втори участък и на 
ляв и десен бряг на трети участък. Така се посочва и в графика, като дейност 
„механизирано почистване на храсти с изкоренител" ще бъде извършвана с челен 
товарач от Христо Любомиров Стефанов, както следва: 
- участък 2 десен бряг-4 и 5 ден 
- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден 
- участък 3 десен бряг- 8, 9,10 ден 
- участък 3 ляв бряг-11 и 12 ден 

Поради тази причина записа на стр. 11 в техническото предложение, че двете бригади на 
левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР, не 
се потвърждава от графика, от който се вижда, че едно и също лице ще работи от 
четвъртия ден до дванадесетия ден с челен товарач, т.е общо 9/девет дни/ без прекъсване, 
което е незаконосъобразно. Първо тази организация в линейния график не удостоверява 
написаното на стр. 14 и стр. 47 в обяснителната записка, че за втори участък „двете 
бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението 
на СМР/ стр.14/ и за трети участък „че двете бригади на левия и на десния бряг се движат 
успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР"/стр.47/. Тази организация не се 
удостоверява поради това, че едно и също лице последователно извършва работите: 
участък 2 десен бряг-4 и 5 ден 
- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден 
- участък 3 десен бряг- 8, 9,10 ден 
- участък 3 ляв бряг-11 и 12 ден 
Няма как дейностите в този смисъл да се извършва успоредно и самостоятелно, защото 
изпълнението на всяка следваща дейност зависи от срочността на изпълнението на 
предходната. На следващо място комисията установява, че е налице незаконосъобразност 
при определяне на работното време, тъй като съгласно чл. 153 от КТ не е осигурена 
междуседмична почивка на това лице. 
„Чл. 153. (1) При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на 
седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. 
В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната 
седмична почивка. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) При сумирано изчисляване на работното 
време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на 
работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от 
почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата 
организация на работата в предприятието налагат това." 

6. На следващо място на стр. 16 в техническото предложение участникът посочва, че 
Иванко Делчев Цветков е технически ръководител на „Втори участък". Предвид 
организацията на участника се извършват дейности без прекъсване 23 дни, защото се 
извършват и на двата бряга. По същия начин на стр. 50 в офертата се посочва като 
технически ръководител за трети участък Лиляна Димитрова Иванова. Предвид 
организацията на участника се извършват дейности без прекъсване 22 дни, защото се 
извършват и на двата бряга. От графика излиза, че предвид липсата на прекъсване в 
тези дни техническите ръководители също работят без междуседмична почивка. 
Аналогично участникът предвижда на стр. 50 Георги Иванов Тонков да осъществява 
функциите на Координатор по безопасност и здраве на „Втори участък" /десен бряг и ляв 
бряг/ и „Трети участьк"/десен бряг и ляв бряг/. Предвид организацията на участника 
лицето ще работи 23 дни без прекъсване. По същия начин Георгий Митков Христов е 
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определен като отговорник контрол върху качеството на Втори участък" и „Трети 
участък". 

От представения към обосновката линеен календарен график се вижда, че: 

7. Мирослав Томов оператор комбиниран багер работи от 14-21 ден на Участък 2, дейност 
21, т.е общо 8 дена без прекъсване. Същото се отнася и за булдозерист Досю Досев. 

8. Лицата посочени по дейност 19 от Участък 2, десен бряг работят 10 календарни дни без 
почивка. 

9. Тихомир Петков - багерист е разпределен в графика, както следва: 

Участък 2, десен бряг 

-дейност 5- на 6 ден 
дейност 8- на 8 ден 
дейност 11 на 9 ден 
дейност 13 на 3 ден 
дейност 16 на 10,11 ден 
дейност 17 на 20,21 ден 
дейност 18 на 12,13,14,15,16,17,18,19 ден 

Участък 2, корито река 
-дейност 2- на 21,22,23 ден 

Комисията констатира, че участника показва на линейния календарен график, представен с 
обосновката, че Тихомир Петков, багерист ще работи без прекъсване от 8-ми до 23 ден 
включително, без почивка- т.е 16 дни без полагащата му се междуседмична почивка, съгласно 
действащото законодателство. 
10. На следващо място комисията установи необоснованост в така представения допълнително 
с обосновката линеен график., а именно: 
-лицето Тихомир Петков - багерист е разпределен в графика, че на 21 ден ще работи осем часа 
по дейност 17, от участък 2, десен бряг. А именно осем часа ще работи по дейност: „изкоп с 
багер на транспорт за разваляне на свързваща дига и натоварване на самосвал. Същото лице на 
същия ден е предвидено в графика да работи също осем часа по дейност 2, от участък 2, корито 
на река, а именно: извършване на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с 
багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и подвода. От така 
представената информация излиза, че лицето ще работи общо 16 часа. /осем часа за дейност 17 
от участък 2, десен бряг и осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река. Така 
определени часовете са включени в общите човекочасове посочени в линейния календарен 
график, представен с обосновката- 6760. Всички тези обстоятелства правят полученото число 
6760 неправилно, защото няма как това лице да работи 16 часа и да прави изкоп извършване 
на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две 
утежнени условия коренова система и подвода през нощта. Това не е нито технологично 
издържано, нито законосъобразно. 

11. Относно Мирослав Ангелов Андреев- оператор верижен багер също се констатира 
незаконосъобразност, а именно лицето по представения с обосновката график ще работи 
без прекъсване и междуседмична почивка- от ден 3 до ден 19 включително, т.е 17 дена без 
почивка и след това от 21 календарен ден до 23 ден включително. Обстоятелството се 
установява от представения с обосновката линеен календарен график. 
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Лицата по дейност 20 от ляв бряг на Участък 3 също работят 10 дена без прекъсване /без 
междуседмична почивка/. 

Комисията констатира, че и за други лица в представения линеен календарен график в 
офертата са разпределени в противоречие с трудовото законодателство, което не 
отговаря на поставените с предварително обявените условия изисквания за 
законосъобразно изпълнение на поръчката. 

Предвид множество несъответствия и пропуски в техническото предложение 
комисията единодушно решава да предложи отстраняване на участника от последващо 
участие на основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП. Основание за отстраняване е налице и по 
чл. 70, ал.З от ЗОП, тъй като посочените обстоятелства в обосновката не са обективни, а 
и от анализа извършен по-горе и от допълнително представения с обосновката линеен 
график се установяват пропуски и непълноти в предвиждания от участника срок за 
изпълнение, както и че същият е определен в противоречие на техническите проекти, 
трудовото законодателство и предварително обявените условия на обществената 
поръчка. Многогодишен опит и собствено оборудване не може да се определи като 
изключително благоприятни условия за участника, защото всички допуснати участници 
разполагат с необходимото оборудване и опит. На следващо място всеки строителен 
обект се характеризира със специфика, която трябва да бъде отчетена. Това, че участник 
се е справил добре и бързо по един обект не може да удостоверява, че е обоснован срока 
му по друг обект. Участника трябва да обоснове, че с предложената организация на 
работа за настоящата поръчка ще изпълни в предложения срок обекта, съгласно всички 
изисквания на възложителя и относимото законодателство. Наличието на сервизна база 
комисията намира, че не може да обоснове краткия срок, тъй като законово задължение 
на строителя е да поддържа в изправност механизацията, с която работи ангажирания от 
него персонал. Не са представени доказателства, с които да се удостоверява, че тази 
сервизна база би реагирала по- бързо от друга външна на участника. Няма представена 
информация нито за това какъв екип работи там, нито къде се намира, нито се 
обосновава с колко това обстоятелство скъсява срока за изпълнение. Наличието на 
персонал и техника не може да се счете за изключително благоприятно условие, защото 
всички допуснати участници имат необходимия персонал и техника. Тук трябва да се 
отбележи, че комисията констатира множество несъответствия в организацията на 
персонала с законовите изисквания. В този смисъл комисията предвид подробно 
описаните по- горе констатации не може да приеме квалифицирания инженерно-
технически и изпълнителски състав като изключително благоприятно обстоятелство. 
Първо защото това условие е налице за всички допуснати участници и второ не може да 
се приема обосновка /линеен график към обосновката/, съгласно който лицата работят по 
16 и повече дни без междуседмична почивка и то като оператори на механизация. На 
следващо място не винаги е удачно струпване на тежка механизация на едно място, тъй 
като следва да се направи преценка и за необходимия периметър за работа, който трябва 
да бъде осигурен за спазване на безопасност. 

Например: съгласно приложимото законодателство при Механизирано изкореняване на пънове 
не се разрешава присъствието на други лица на разстояние, по-малко от 10 метра от 
работещата машина. 

Забранява се непрекъснатата работа с моторни триони, храсторези и почвени свредли. При 
работа с тях на всеки 40-45 мин. се прави 10-15 мин. почивка. Общата продължителност на 
работа за един ден (смяна) не трябва да превишава 3,5-4 часа. Участникът обаче предвижда 
много по- голяма продължителност на работа. 
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В анализа по- горе комисията констатира, че един и същи лица работят с една и съща 
механизация без почивка. 

Независимо от това с каква механизация разполага участника и производителността на 
механизацията, тя функционира на база човешки труд, който трябва да бъде 
организиран само в съответствие с нормативната база. 

Предложеното техническо решение също не може да обоснове по- краткия срок, защото 
комисията констатира противоречия между изложението на обяснителната записка и 
представения график с обосновката. В обяснителната записка се твърди на всеки бряг ще 
действат по четири резача, а в графика те са по два резача. В линейния календарен 
график липсват задължителни за изпълнението дейности, а видно от обяснителната 
записка участника не предвижда отцеждане на наносните отложения, а директно 
натоварва същите, което несъответства на предварително обявените условия на 
обществената поръчка и на технологията на изпълнение. Комисията не може да приеме 
предложено техническо решение, което предвижда работа на лицата без между седмични 
почивки. Констатациите на комисията се потвърждават от посоченото в обосновката, че 
графикът за изпълнение на поръчката е разработен на база едносменен режим при 
непрекъснат цикъл. Сочи се в обосновката, че бригадите по левия и десния бряг имат на 
разположение техническо оборудване, позволяващо самостоятелна, независима от 
другата бригада дейност, затова работели едновременно. В същото време по- горе 
комисията установи, че: 
„механизирано почистване на храсти с изкоренител" ще бъде извършвана с челен 
товарач от Христо Любомиров Стефанов, както следва: 
- участък 2 десен бряг-4 и 5 ден 
- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден 
- участък 3 десен бряг- 8, 9,10 ден 
- участък 3 ляв бряг-11 и 12 ден 

В този смисъл не е налице напълно самостоятелност, такава, че да обоснове предложения 
кратък срок за изпълнение. А и е видно, че в случая не е налице едновременност. Изчисленията 
на участника за 6760 човеко часове не могат да се приемат за коректни поради мотивите по-
горе. В допълнение комисията установи, че не може да приеме като верни изчисленията на 
участника на стр. 3 от обосновката, защото:лицето Тихомир Петков - багерист е разпределен в 
графика, че на 21 ден ще работи осем часа по дейност 17, от участък 2, десен бряг. А именно 
осем часа ще работи по дейност: „изкоп с багер на транспорт за разваляне на свързваща дига и 
натоварване на самосвал. Същото лице на същия ден е предвидено в графика да работи също 
осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река, а именно: извършване на масов изкоп от 
коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия 
коренова система и подвода. От така представената информация излиза, че лицето ще работи 
общо 16 часа. /осем часа за дейност 17 от участък 2, десен бряг и осем часа по дейност 2, от 
участък 2, корито на река. Така определените часове /16 часа/ са включени общите 
човекочасове посочени в линейния календарен график, представен с обосновката- 6760. 
Всички тези обстоятелства правят полученото число 6760 неправилно, защото няма как това 
лице да работи 16 часа и да прави изкоп извършване на масов изкоп от коритото на реката за 
оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и 
подвода през нощта. Това не е нито технологично издържано, нито законосъобразно. 

12. На следващо място диаграмата на работната ръка не отговаря на линейния 
календарен график. Диаграмата на работната ръка не отчита правилно общия брой 
работници на календарен ден, защото не се отчита, че по дейности, извършвани в този 
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ден има лица, които се повтарят. Например участника е броял едни и същи лица по 
няколко пъти за да достигне до цифрата 33, представляваща общ брой за работниците в 
21 календарен ден, а в действителност те са много по малко. Участника не е отчел че 
Мирослав Томов, Досю Досев, Тихомир Петков и Мирослав Спасов, И. Петров и М. 
Ангелов работят по различни дейности на 21 ден, и ги е преброил всяко едно от лицата по 
повече от един път като повече от едно лице. Тази грешка е направена и за други дни, 
което прави диаграмата абсолютно невярна и некореспондираща с линейния календарен 
график. Получения резултат за „Средно списъчния брой работници 37" също е неверен, 
защото участникът е броял едни и същи лица по няколко пъти, като различни лица, като 
не е взел предвид, че посочените лица се повтарят при изпълнението на различни 
дейности в един и същ календарен ден. 

13. На следващо място в представения линеен календарен график с обосновката за участък №2 
подобект „Корито река", дейност 1 „Изсичане и изкореняване на храсти дървета до 10 см. и 
всички свързани с това работи" участника посочва ще се извършва от „Резачи Н. Славеев, К 
Йорданов, общи работници: А. Алиев, А. Мюмюнов, и Я. Кабаалиев. В колона „персонал" в 
линейния календарен график участникът посочва 5 лица. В колона „бр. работници" участникът 
посочва 7 лица, макар, че и от „колона механизация" и от колона „персонал" е видно, че 
участникът предвижда организация на 5 лица. След това участникът посочва 112 човекочаса за 
два дни, образувани на база 7 човека, а не 5. От всичко гореизложено се установява, че поради 
описаните по - горе несъответствия полученото число 6760/общо човеко часове/ в линейния 
календарен график, представен с обосновката е невярно. Съответно и е невярна диаграмата на 
работната ръка и числото посочено като „общ брой работници за 23 календарни дни". 

За възложителя е от значение конкретното техническо решение на участника - технология и 
организация на изпълнението на обществената поръчка, от които да е видно, че оферираният 
срок за изпълнение на обекта е реално изпълним. В тази връзка, комисията много детайлно 
анализира обосновката на участника с приложения линеен календарен график и установи 
множество пропуски и несъответствия. По отношение на посочените от участника системи за 
управление ISO сами по себе си последните не аргументират изключително краткия срок, 
предложен от участника. На следващо място останалите двама участника са представили в 
плик № 1 сертификати ISO. Избиране на доставчици с най- ниски цени не обосновава 
изключително краткия срок за изпълнение, който се предлага от участника. Ангажимент на 
всеки участник е да осигури материалите, необходими му за изпълнение, както и да осигури 
изправна и безопасна за работа механизация най- малко за да осигури безопасни и 
здравословни условия на труд. Целта на изискването на писмена обосновка от участник е чрез 
нея той да докаже и гарантира на възложителя, че предложенията му - в случая за срок на 
изпълнение е реален, съществуват обективни фактори за неговото формиране и са взети 
предвид всички обстоятелства във връзка с изпълнението. Комисията установи несъответствия 
на предложените линейни календарни графици /график представен с офертата и представения 
с обосновката/ с предварително обявените условия. Също така при анализа на представения 
линеен график с обосновката комисията установи несъответствието му с диаграмата на 
работната ръка, както и че сочените на стр. 3 в обосновката стойности са неверни. 
Изключително краткия срок за изпълнение не е доказан и обективно обоснован с 
предложеното техническо решение по писмената обосновка на участника, тъй като дейности 
посочени в обяснителната записка не са посочени при определяне на срока в линейния 
календарен график и са налице противоречия между обяснителната записка и представения 
линеен график с обосновката що се отнася до брой персонал, организиран за изпълнението. На 
следващо място организацията на труда е в противоречие с приложимата правна уредба за 
работно време и осигуряване на междуседмична почивка. Наличието на опит в изграждането 
на подобни обекти, наличие на висококвалифициран персонал и техника са критерии за 
подбор, на които отговарят всички участници. Удостоверения за добро изпълнение са били 
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предмет на обсъждане от комисията при оценката с критериите за подбор и те имат характер 
на доказателства за квалификация и опит на участника при изпълнение на подобни обекти, но 
не са обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. /Решение № 1580 от 
4.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14662/2012 г., IV о., докладчик председателят Диана 
Гърбатова/. По отношение на представеното обстоятелство за спазване на безопасни условия 
на труд, комисията смята, че това е задължение на участника в качеството му на работодател, а 
не е обстоятелство от обективен характер. Приетия непрекъснат цикъл на работа и едносменен 
режим, съгласно представения с обосновката график води до това, че определени лица работят 
по 10, дори 16 дни без междуседмична почивка, което не може да бъде прието като 
законосъобразно техническо решение за организация на работа. Икономичността при 
изпълнение на поръчката може да обоснове по- ниска цена за изпълнение. Работа със 
съвременни машини, в добро експлоатационно състояние е обстоятелство което касае 
годността на участника и критериите за подбор. 

Комисията не може да приеме съкращаване на срока поради несъобразена с КТ организация 
на персонала. Така предложеният срок за изпълнение в графика не посочва редица дейности, 
задължителни за изпълнение и част от дължимото изпълнение, съгласно техническите проекти 
и предварително обявените условия. На стр. 104 участника посочва, че ще прави изкопни 
работи за полагане на тръбопроводи, което несъответства на предварително обявените условия 
на поръчката. На стр. 144 участника посочва: „Отчитайки спецификата на обекта, очакваме 
основните количества отпадък да бъдат свързани с развалянето на съществуващите сгради" 
Комисията отчита отново, че изложението на обяснителната записка от плик № 2 на участника 
не съответства на предмета и обекта на поръчката. 

Налице е не само правно основание за неприемане на представената обосновка, съгласно чл. 
70, ал.З от ЗОП, но и правно основание за отстраняване на участника от последващо участие 
поради представяне на оферта, която несъответства на предварително обявените условия на 
обществената поръчка, съгласно чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП. Комисията взе единодушно решение 
да отстрани участника, като това решение се подкрепя и от постоянната практика на ВАС по 
напълно аналогични случаи, примери за които са Решение № 17120 от 23.12.2011 г. на ВАС по 
адм. д. № 13807/2011 г., IV о., докладчик председателят Галина Матейска. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в протоколите от работата на комисията. 

- Оферта с вх. № 5300-5466/07.09.2015 г. от 14:07 часа на ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015", гр. 
София 1680, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1, тел: 02/980 22 99, факс: 02/986 22 36, e-mail: 
valentin.milushev@pmg-holding.com 
- Оферта с вход. № 5300 - 5478/07.09.2015 г. от 16:05 часа на ЕТ „НАДЕЖДА - Надежда 
Христова", гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов" № 17, тел: 0887 784 648, e-mail: 
n_transport@abv.bg 
Мотиви: съгласно отразените в протоколите от работа на комисията. 

Комисията допуска до следващ етап следните оферти: 

- Оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015", гр. София 
1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: bildingcomfort.ltd@gmail.com 
- Оферта с вход. № 5300 - 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, гр. 
Велико Търново 5006, бул. „България" № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-
mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg 
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Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на пликове № 2 с оглед осъществяване на 
оценка по предварително обявените условия на методиката за икономически най- изгодна 
оферта на обществената поръчка. 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 

Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 
методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на резултатите по 
всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията; 

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = Ш х 30% + П2 х 10% + ПЗ х 60%. 
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

Показател - П Максимално Относителна тежест 

(наименование) възможен бр. точки в К О 

Ценови критерий - Ш 100 30 % 

Срок за изпълнение - П2 100 1 0 % 

Методология за изпълнение - ПЗ 100 60 % 

В) Показатели за оценка: 

(П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. 
Предложенията по показателя „Срок за изпълнение" се представят като цяло число или 
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая (ако при следване 
на алгоритъма по- долу не се получава цяло число). При изчисляването от календарни дни, 
съгласно линейния график, в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 
като се следва алгоритъма: общия брой календарни дни, необходими, съгласно линейния 
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график се разделя на 30 и полученото число е съответният срок за изпълнение на поръчката в 
месеци. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 
различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 
изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 
изчисление и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим 
срок за изпълнението на дейностите по поръчката. 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя 
в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 
формулата: 

П2 = (CminAl / CnAl) х 100 = (брой точки) 
Където Cn А1.. е предложения срок на изпълнение за поръчката, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

Където Cmin А1.. е най-краткия предложен срок на изпълнение за поръчката съгласно 
Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. 

^Забележка 
Максимален срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца. Участници, които 

предложат по-дълъг срок ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

(ПЗ) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 60 %. Изчислява се по формулата: 

ПЗ = А + Б, където: 

№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 60 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 

ОБЩО: 100 

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва: 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Макс. брой 

точки 60 
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Фактори, влияещи 
на оценката: 

По този 
подпоказател 
комисията 
оценява: 
организацията на 
работата по 
реализиране 
предмета на 
поръчката; 
обособените етапи 
на работа заедно с 
разпределението на 
техническите 
ресурси и 
работната сила в 
това число обема 
работи, брой 
работници за 
етапа; 
координация на 
дейностите и 
взаимодействие с 
различните 
участници в 
процеса и 
изложената 
информацията по 
всеки един от 
елементите по А. 
Организация на 
работа. 

Комисията 
преценява 
адекватността и 
целесъобразността 
на представеното 
разпределение и 
доколко то се 
покрива от 
декларираната 

60 т. - се получава, когато * „Организацията на 
работа е ясно изразена и аргументирана". 
Предложената организация на работа обхваща всички 
задължителни елементи на организацията на работа, 
напълно обезпечена е от страна на човешки ресурс и 
технически средства, разпределението на 
отговорностите е направено така, че да осигури 
законосъобразността, качественото и срочно 
изпълнение на строителството. Налице е *ясно 
изразен и мотивиран подход за изпълнение на 
поръчката. 

„Ясно изразен и мотивиран подход": следва да се 
разбира, представяне на етап, конкретните му видове 
СМР по начин, по който същият да бъде 
индивидуализиран като характеристики, съдържание, 
организирани за осъществяването му ресурси и 
последователност на извършването му в хода на 
цялостното изпълнение на поръчката. 

„Организацията на работа е ясно изразена и 
аргументирана", следва да се разбира представяне на 
изчерпателна информация по всеки елементите на 
Организацията на работа за ангажимент, дейност, 
конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото 
изпълнение, съгласно условията на документацията, по 
начин, по който се създава яснота за неговите 
характеристики, подхода и мотивите на участника за 
осъществяването му, както и за конкретните мерки, 
които ще се предприемат за осъществяването му. 

60 точки 

30 т. - се получава, когато предложената организация 
на работа обхваща всички задължителни елементи, но 
в отделни части е * повърхностна, недостатъчно ясно 
изразена и аргументирана; 

„Организацията на работа в отделни части е 
повърхностна, недостатъчно ясно изразена и 
аргументирана' когато: не представена 
изчерпателна информация по някой от елементите на 

30 точки 
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осигуреност на 
ресурси от страна 
на участника, 
както и 
съответствието 
на организацията 
на работа с 
изискванията на 
проекта и техн. 
спецификация. 

обяснителната записка за ангажимент, дейност, 
конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото 
изпълнение, съгласно условията на документацията 
или от така представената информация не се създава 
яснота за неговите характеристики и подхода на 
участника за осъществяването му или за конкретните 
мерки, които ще се предприемат за осъществяването 
му или разпределението на ресурсите не се покрива от 
декларираната осигуреност на ресурси от страна на 
участника. 

Не е представена изчерпателна информация, когато 
в посочената информация за елемент или част от него е 
налице просто изброяване на вид работа или задача 
или ангажимент или дейност от дължимото 
изпълнение без да са очертани ресурсите и начините, 
конкретните действия за постигането на целения 
резултат или от така представената информация не 
може да се установят конкретните ангажименти на 
участника по изпълнение на изискванията на проекта и 
техн. спецификация. 

осигуреност на 
ресурси от страна 
на участника, 
както и 
съответствието 
на организацията 
на работа с 
изискванията на 
проекта и техн. 
спецификация. 

Забележка: Ако участник представи Организация на 
работа, която не отговаря на изискванията за 
съдържание, посочени в документацията, комисията 
отстранява офертата от последващо участие. 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 
Макс. брой 

точки 40 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 
дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при 
изпълнението на договора: 

1. Риск закъснение началото на започване на работите, 

2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, 

3 Риск закъснение за окончателно прикгючване и предаване на обекта, 

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес, 
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5.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на договора: 

6 Промени в законодателството на България, 

7 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от страна на Възложителя, 

8. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от непълноти 
и'или неточности в проектната документация. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 
възложителя се оценяват по следните критерии: 

Фактори, влияещи 
на оценката 

свързанас 
управление на 

групите рисковете 
, дефинирани от 

възложителя: 

-Участниците 
предлагат мерки за 
предотвратяване 
на настъпването и 
за преодоляване на 
последиците от 
сбъдването 
всички 
рискове, 
дефинирани 
Възложителя, 
като същите 
изчерпателно 
развити, 
съответстват 
възможностите на 
участника за 

на 
групи 

от 

са 

на 

Максимална оценка 40т. получава участника, в чиято 
методология са предложени мерки за предотвратяване 
на настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от 
Възложителя. Предложените мерки са * адекватни на 
съответния риск, * изчерпателно развити са и 
изпълнението им е гарантирано от страна на 
участника. 

„Изчерпателно развити", са когато от така 
представената информация се създава яснота за 
конкретния подход на участника, като комплекс от 
действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на 
риск, дефиниран от възложителя и има представена 
информация с поименно посочване на лицето или 
лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно 
разпределение и характеристики на техните 
задачи/организация на екипа по мерките/. 

40 точки. 
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реализацията им. 

изложението 
следва да е 
адекватно на 
съответната група 
рискове 

^адекватни на 
риска са дейности, 
съответствуващи 
на групата 
рискове, за които 
се отнасят. 

Добра оценка от 20 т. получава участника, в чиято 
методология са предложени мерки за предотвратяване 
на настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от 
Възложителя, но част от тях *не са изчерпателно 
развити и/или не всички са ^адекватни на риска, за 
който се отнасят, и/или изпълнението им не е 
гарантирано от страна на участника. 

„Не са изчерпателно развити", когато от така 
представената информация не се създава яснота за 
конкретния подход на участника, като комплекс от 
действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на 
риск, дефиниран от възложителя и/или не е ясна 
организацията на екипа по мерките (поименно 
посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват 
мерките с ясно разпределение и характеристики на 
техните задачи). 

20 точки. реализацията им. 

изложението 
следва да е 
адекватно на 
съответната група 
рискове 

^адекватни на 
риска са дейности, 
съответствуващи 
на групата 
рискове, за които 
се отнасят. 

Забележка: В случай, че в Методологията за 
изпълнение липсва информация, относно 
„Изчерпателно развити мерки за предотвратяване на 
настъпване на дефиниран от Възложителя риск" и/или 
„Изчерпателно развити мерки за преодоляване на 
последиците от евентуално сбъдване" за един или 
повече от дефинираните рискове, това е основание за 
отстраняване от участие в процедурата. 

(Ш) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ 

До оценка по показателя (Ш) се допускат само оферти, които съответстват на условията 
за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по 
показателя се изчисляват по формулата: 

Ш = ( Ц т т / Щ) х 100 = (брой точки) 

Където Щ е предложеното общо възнаграждение в лева без ДДС съгласно ценовото 
предложение на съответния участник. 

Където Ц т т е най-ниското предложено общо възнаграждение в лева без ДДС съгласно 
ценовите предложения на всички участници. 
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Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил общо възнаграждение, по-високо от 
максималната допустима стойност за поръчката. При установяване на аритметична грешка, 
комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната 
стойност, като приема за правилни посочените единични анализни цени. При разминаване 
между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 
измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП. 

След установените недостатъци, пропуски и несъответствия в офертата на ЕТ „НАДЕЖДА -
НАДЕЖДА ХРИСТОВА", комисията с оглед спазване на принципа по чл. 2, т.З от ЗОП за 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация проследи и в останалите допуснати оферти 
за подобен вид несъответствия. В резултат на извършената проверка и при обсъждане на 
предложеното техническо предложение на ДЗЗД „ЯТРУС 2015" комисията установи, че не са 
налице основания за отстраняване на участника от процедурата. При обсъждане на 
предложеното техническо предложение на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД комисията установи, че са 
налице основания за отстраняване на участника от процедурата. В резултат на констатациите 
изложени по- долу, комисията предлага офертата на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД за отстраняване от 
последващо участие в процедурата: 

Оферта с вход. № 5300 - 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, гр. 
Велико Търново 5006, бул. „България" № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-
mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg 

Комисията при анализа на съдържанието на плик № 2 с оглед осъществяване на оценка по 
предварително обявените условия на методиката за икономически най- изгодна оферта на 
обществената поръчка установи, че са налице основания за отстраняване на участника от 
процедурата. Комисията с оглед новоустановените обстоятелства по офертата единодушно 
реши да отстрани участника от последващо участие в процедурата поради подробно 
изложените мотиви по- долу. 

1. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка в част Глава „Пълно 
описание на предмета на поръчката" видовете работи се реализират в съответствие с проект/и, 
които са публикувани в раздела на поръчката в профил на купувача" https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/. 

Участниците са имали достъп до проектите и до всички условия на документацията от 
датата на откриване на процедурата. 
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В публикувания „План за безопасност и здраве" в V.2 от проекта за „Втори участък" са 
посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени 
„три организационни етапа за изпълнение на строежа" с детайлно определяне на всеки един от 
тях: 

„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на 
мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и 
други подобни мероприятия. 

Предвидено е строителството да се извърши от една строителна фирма, като са обособени 
три организационни етапа за изпълнение на строежа. 

V.2.I. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности : 
временно строителство-изграждане на временни постройки битови, складови и 

подобни. 
временно електро и водоснабдяване. 
подготовка на технологични пътища за подход към обектите. 
подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни 
маси 

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под 
отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място 
информационна табела със съдържание : 
-дата на откриване на строителната площадката 
-номер и дата на разрешението за строеж 
-точен адрес на строителната площадката 
-възложител 
-вид на строежа 
-строител 
-координатор по безопасност и здраве 
-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана 
продължителност на работа 
-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители 
и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече 
избрани подизпълнители 
Временно строителство.: 
Подаването на ток : 

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя 
(Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. 
Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. 
съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг. 

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия 
ръководител. 

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на 
временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със 
схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му. 

Кабелите ,използвани за временно ел. захранване с дължина над З.Ом ,които се полагат 
въздушно ,да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така 
че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. 
План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. 
Негованка на тер. на община В. Търново"- подобект: II участък (поставя се съответна 
конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план). 

Вода: По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява от водоноска. 
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Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон -
канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи. Оборудвана е обектова аптечка 
.Монтира се оборудвано противопожарно табло. Временна столова и кухни също не се 
предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-
техническия състав, временна тоалетна, склад материали. 
Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа 

тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се 
предвиждат. 

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната 
площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е 
определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради" 

На схема № 2 „План на временното строителство", неразделна част от проекта за 
„Втори участък" се посочва обособяване на: фургон за технически ръководител, фургон за 
работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно 
водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за 
ГСМ; контейнер за отпадъци. 

На схема № 3 „Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни 
знаци, табели" към проекта е указано, че относно „Втори участък" е задължително 
обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна 
тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; 
обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, 
табели и знаци. 

В публикувания „План за безопасност и здраве" в V.2 от проекта за „Трети участък" са 
посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени 
„три организационни етапа за изпълнение на строежа". 

„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на 
мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и 
други подобни мероприятия. 

Предвидено е строителството да се извърши от една строителна фирма, като са обособени 
три организационни етапа за изпълнение на строежа . 

V.2.I. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности : 
временно строителство-изграждане на временни постройки, битови, складови и 

подобни. 
временно електро и водоснабдяване. 
подготовка на технологични пътища за подход към обектите, 
подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси 

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под 
отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място 
информационна табела със съдържание : 
-дата на откриване на строителната площадката 
-номер и дата на разрешението за строеж 
-точен адрес на строителната площадката 
-възложител 
-вид на строежа 
-строител 
-координатор по безопасност и здраве 
-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана 
продължителност на работа 
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-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители 
и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече 
избрани подизпълнители 
Временно строителство.: 
Подаването на ток : 

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя 
(Строителя,) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. 
Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. 
съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг. 

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия 
ръководител. 

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на 
временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със 
схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му. 

Кабелите ,използвани за временно ел. захранване с дължина над З.Ом ,които се полагат 
въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така 
че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. 
(поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) 
ситуационен план). 
План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и 
р. Пегованка на тер. на община В. Търново"-подобект: III участък 

Вода : По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява чрез временно 
присъединяване към водоснабдителната мрежа. 

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони . Първи фургон -
канцелария и склад, втори фургон - съблекалня Оборудвана е обектова аптечка .Монтира се 
оборудвано противопожарно табло . 

Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само 
съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад 
материали . 
Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа 

тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се 
предвиждат. 
Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с 
автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е определено на 
условието за минимални разстояния до строящите се сгради" 

На схема № 2 „План на временното строителство" към проекта е указано, че относно 
„Трети участък" е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, 
фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно 
водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; 
площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация 
на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на 
изискуемите табели и знаци. 

Съгласно документацията за участие „Съдържание на Плик № 2 Предложение за 
изпълнение на поръчката" /стр.33-35/ обяснителната записка с методологията за 
изпълнение, следва да съдържа: 

„10. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка. 
Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците 

съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения 
линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка." 
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Предвид предварително обявените условия, част от които са и условията на техническата 
спецификация и проекта участникът трябва да представи линеен график, който да 
показва продължителността на изпълнение. Обема на изпълнението и етапите са ясно и 
детайлно посочени, в проектите за втори и трети участък. На стр. 37 в документацията се 
посочва: „Технически изисквания към изпълнението: 1. Видовете работи се реализират в 
съответствие с проект/и.» 

Комисията установи, че в представения график, участникът не е предвидил дейностите 
по- горе определени в проектите като задължителни за втори и трети участък. 

Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка, участниците трябва да 
приложат „линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.". Видно е от 
линейният календарен график на участника, че в него не се посочват тези дейности, 
които са задължителни, съгласно проектите. Графика на участника, представен с офертата 
почва направо с дейност „изсичане и изкореняване на храсти и дървета" и по двата участъка. В 
този смисъл, и за втори участък и за трети участък в линеен календарен график на 
участника не са посочени задължителни за изпълнение дейности, които също имат своето 
времево отражение в рамките на общия срок за изпълнението. Още повече, че предвид 
планираното от участника едновременно паралелно изпълнение, то задължителните 
дейности по- долу трябва да бъдат изпълнени и за двата участъка. 
- Втори участък - задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за 
работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел.захранване; временно водоснабдяване 
- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за 
отпадъци, табели и знаци. 
- Трети участък - обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, 
временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен 
водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за 
отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни 
пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели. 

В линейния календарен график не са посочени дейности, задължителни съгласно техническите 
проекти и част от изпълнението. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на 
участника съгласно чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП. 

2. На следващо място в техническите проекти и за двата участъка се посочва като 4-ти 
етап възстановяване на терена. Комисията констатира, че в линейния календарен 
график не се посочват дейности по приключване на строителството: Освобождаване на 
заетите площи със склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и 
противопожарно табло, демонтаж на ограда и информационни и предупредителни 
табели; Демонтаж на временното ел. захранване, демонтиране на временното ел. табло; 
Демонтиране на временно захранване с вода и демонтиране на временния водомер; 
Почистване на околното пространство на строежа и освобождаване на заетите площи със 
контейнер за отпадъци и санитарен възел и други дейности по Закриване на 
строителните дейности. Това са дейности, които са включени в обхвата на изпълнението 
съгласно публикуваните технически проекти, неразделна част от документацията за 
участие, а участникът не ги е посочил в линейният си календарен график в 
предложената продължителност на изпълнението. 
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Участникът не е предвидил в линейния график дейности свързани с почистване на 
строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгърнато временното 
строителство, възстановяване на мястото на временното строителство в изискания вид. 

Този пропуск отново прави определения срок необоснован и определен при 
несъобразяване с предварително обявените условия на обществената поръчка. 
Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, 
т.З от ЗОП. 

3. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка „Линейният 
график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците съобразяват със 
заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения линеен график 
трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка." 

Комисията установи, че участникът не е изготвил офертата при спазване на условието 
за кореспондиране на линейния график с диаграмата на работната ръка. В представения 
линеен график в плик № 2 участникът посочва във II месец 25-30 ден, че ще организира 8 
работника за дейност затревяване на земния откос / Втори участък, ляв бряг, т. 22 / 

В диаграмата на работната ръка е отбелязано за 55-60 ден/което съвпада с 25-30 ден на 
втори месец/ че ще са организирани 10 работника, а не 8, както е посочено в линейния 
график. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 
69, ал.1, т.З от ЗОП. 

4. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка участника 
трябва да разпредели техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, 
брой работници. Видно от линеен график участникът за много от дейностите не е посочил 
брой работници или организирана механизация. В хода на изложението участника за 
някои работи е посочвал механизация и /или ангажирани лица, но не за всички работи е 
изложена такава информация. 

5. На следващо място линейния график на участника предвижда варианти на 
продължителност на изпълнението на отделните видове работи. Пример: 

Втори участък, десен бряг 

- по т.2 „Изсичане на единични дървета с 10-45 см." участника посочва „3 календарни" 
дни, а е оцветено, че ще изпълнява от 1- ви -5 -ти календарен ден включително. 

- по т.З „Изсичане на единични дървета с 46-75 см. участника посочва 4 календарни дни, 
а е оцветено, че ще изпълнява от от 5- ти до 15 -ти календарен ден включително 

В обяснителната записка на участника в част организационни възможности, методи на 
работа, гарантиращи срочност не се предоставя информация обясняваща това 
противоречие. На стр. 13 в обяснителната записка се посочва: 

„Механизацията се разпределя приблизително на два екипа, и започва работа 
паралелно на втори и трети участък. 
Почистване на храстите, изкореняването на пъновете, направата на временните 
подходи, едновременно и на двата участъка ще се изпълнява от екипи с по един багер, 
един булдозер и един самосвал, броя на самосвалите ще се увеличи след започване на 
масовия изкоп за отстраняване на наносите." Друга информация обясняваща линейния 
график не се предоставя. В този смисъл, участникът не е изложил организационни 
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възможности, методи на работа, гарантиращи срочност по т.2 от задължителното 
съдържание на обяснителната записка, съгласно предварително обявените условия по 
раздел 2 „Съдържание на Плик № №2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 

6. Съгласно проекта за втори участък, в част Хидротехническа „Обяснителна записка", т. 2 
„Организация на извършване на строителството" се посочва: 

„последователността на строителните работи е следната: 
2.1 Изкопаване машинно на наносните отложения от по-отдалечения остров. Изкопът се 
извършва с багер с обратна лопата. Оставя се на брега за отцеждане и след това се натоварва 
на самосвал. След това се почиства левия бряг от същите образувания. Изкопа се извършва 
също с багер с обратна лопата, отцежда се и после се натоварва на самосвал. Почистените 
отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км. до депото за битови отпадъци с. 
Шереметя. 

Съгласно проекта за трети участък, в част „Обяснителна записка", т. 2 „Организация на 
извършване на строителството" се посочва: 

„5.Почистването на наносите по левия бряг, откъм водното течение с багер с обратна лопата, 
изнасяне на брега за отцеждане и натоварване на самосвал". 

Участникът не предвижда отцеждане на „наносните отложения". На стр. 6 в 
Обяснителната записка участника посочва: „ 4. Изкопаване машинно на наносни отложения 
от по- отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата с натоварване на 
самосвал като самосвала влиза на заден ход. Почистените отложения се извозват съгласно 
приложения протокол на 9 км до депото за битови отпадъци с . Шереметя. 
5. Почистване на напоения остров непосредствено след моста. Изкопът се извършва с багер с 
обратна лопата с натоварване на самосвал. Почистените отложения се извозват на 9 км до 
депото за битови отпадъци с. Шереметя ". 
На стр. 8 в Обяснителната записка участника посочва: „ 4. Изкопаване машинно на наносните 
отложения от по. отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата с 
натоварване на самосвал като самосвала влиза на заден ход. Почистените отложения се 
извозват съгласно приложения протокол на 9 км до депото за битови отпадъци с. 
Шереметя. " 

Констатираното несъответствие с техническия проект е несъответствие с предварително 
обявените условия на обществената поръчка. 

Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, 
т.З от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване 
на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. 
(Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в 
обявлението и/или документацията за участие. 

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.З от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване 
от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на 
възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна 
самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи 
за отстраняване. 
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Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.З 
от ЗОП. 

7. Липсва описание на конкретната организация на работа за дейност затревяване на земния 
откос, предвидената в проекта за Втори участък, десен бряг, т. 22; Втори участък, ляв бряг, т. 
22; Трети участък, десен бряг, т.22 и Трети участък, ляв бряг, т.23. Предвид изложените по-
горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от 
последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в протоколите от работата на комисията. 

- Оферта с вх. № 5300-5466/07.09.2015 г. от 14:07 часа на ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015", гр. 
София 1680, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1, тел: 02/980 22 99, факс: 02/986 22 36, e-mail: 
valentm.milushev@pmg-holding.com 

- Оферта с вход. № 5300 - 5478/07.09.2015 г. от 16:05 часа на ЕТ „НАДЕЖДА - Надежда 
Христова", гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов" № 17, тел: 0887 784 648, e-mail: 
n_transport@abv.bg 

- Оферта с вход. № 5300 - 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, гр. 
Велико Търново 5006, бул. „България" № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-
mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg 

Мотиви: съгласно отразените в протоколите от работа на комисията. 

Комисията допуска до оценка в съответствие с предварително обявените условия 
следната оферта: 

- Оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015", гр. София 
1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: bildingcomfort.ltd@gmail.com 

Резултати от оценяването на допуснатата оферта и оценките по показателите 

Комисията при стриктно спазване на условията на методиката за икономически най-
изгодна оферта, съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка и 
като взе предвид съдържанието на плик № 2 на допуснатата оферта, изложената 
информация по А. Организация на работа и Б. Управление на риска в офертата и като се 
мотивира с изложените констатации в настоящия протокол оцени офертата, както 
следва: 
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Срок за изпълнение - П2 - 100 т. и резултат 10 
Методология за изпълнение: 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА - 60 т. 
Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- 20 т. 

Общо за Методология за изпълнение - ПЗ - 80т. и резултат 48 

Мотиви за оценката: 

Оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015", гр. София 
1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: biIdingcomfort.ltd@gmail.com 

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на плик № 2 с оглед осъществяване на 
оценка по предварително обявените условия на методиката за икономически най- изгодна 
оферта на обществената поръчка. След установените недостатъци, пропуски и несъответствия 
в офертата на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА", комисията с оглед спазване на 
принципа по чл. 2, т.З от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация проследи 
и останалите допуснати оферти за подобен вид несъответствия. В резултат на извършената 
проверка и при обсъждане на предложеното техническо предложение на ДЗЗД „ЯТРУС 2015" 
комисията установи, че не са налице основания за отстраняване на участника от процедурата. 

Плик № 2 отговаря на изискванията за съдържание и на предварително обявените 
условия. 

П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. 

Предложенията по показателя „Срок за изпълнение" се представят като цяло число или 
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая (ако при следване 
на алгоритъма по- долу не се получава цяло число). При изчисляването от календарни дни, 
съгласно линейния график, в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 
като се следва алгоритъма: общия брой календарни дни, необходими, съгласно линейния 
график се разделя на 30 и полученото число е съответният срок за изпълнение на поръчката в 
месеци. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 
различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 
изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 
изчисление и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим 
срок за изпълнението на дейностите по поръчката. 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя 
в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 
формулата: 

П2 = (CminAl / CnAl) х 100 = (брой точки) 

Където Cn А1. . е предложения срок на изпълнение за поръчката, съгласно Техническото 
предложение на съответния участник. 

Където Cmin А1. . е най-краткия предложен срок на изпълнение за поръчката съгласно 
Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. 

*3абележка 
Максимален срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца. Участници, които 

предложат по-дълъг срок ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
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Има една допусната оферта. В съответствие с предварително обявените условия 
офертата се оценява със 100т. и резултат 10. Предложения срок е в рамките на максималния 
срок за изпълнение на поръчката. Оценката е получена при спазване на условията на 
методиката по- горе в част П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

(ПЗ) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

Комисията установи, че участникът е представил изчерпателна информация по всеки от 
елементите на „Организацията на работа" за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в 
съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин, по 
който се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за 
осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за 
осъществяването му. Етапите, конкретните видове СМР са описани по начин, по който същите 
да бъдат индивидуализирани като характеристики, съдържание, организирани за 
осъществяването им ресурси и последователност на извършването им в хода на цялостното 
изпълнение на поръчката. Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана. 
Предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи на 
организацията на работа, напълно обезпечена е от страна на човешки ресурс и технически 
средства, разпределението на отговорностите е направено така, че да осигури 
законосъобразността, качественото и срочно изпълнение на строителството. Констатациите 
изложени по - долу за всеки от елементите от организацията на работа са основание 
комисията единодушно да реши да оцени с максимален брой точки, а именно с 60 т. 
офертата по подпоказател А. Организация на работа. Конкретни мотиви, комисията 
излага по- долу и са свързани със предложенията на участника в отговор на изисканата 
информация по всеки един от елементите на организацията на работа. 

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно 
количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във 
времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, 
определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, предлага организация на необходимия персонал и техника 
за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него 
списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, 
брой работници. 

Участникът е представил изчерпателна информация по този елемент от организацията на 
работа. Показана е последователността и взаимообвързаността на предлаганите основни 
дейности и свързаните с тях под-дейности. Представената информация е в пълно съответствие 
с проектите. Разпределени са дейностите между партньорите в обединението /стр.2/. Отчетени 
са всички етапи за изпълнение на обекта съгласно проектите. Като основно съблюдавано 
условие за изпълнение се посочва осигуряване на достатъчен работен фронт за строителните 
операции с цел изпълнението да бъде с изисканото качество и да се осигури пълна безопасност 
при работа. 

За осъществяване на строителството, в организационно отношение, са обособени три 
основни етапа: 

1. Организиране на строителната площадка по етапи, оборудване на временното 
строителство, изграждане на временни захранвания с вода и електричество и превоз на тежката 
строителна механизация; 
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2. Изпълнение на строителните работи, съгласно предоставения линеен календарен 
график за изпълнението на СМР; 

3. Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр. 15, съгласно 
изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на 
местата, на които е разгърнато временното строителство. Възстановяване на мястото на 
временното строителство в изисквания вид. 

Описани са мероприятията свързани със започването и изпълнението на строежа. Последните 
са намерили отражение и в линейния график. 

За изпълнение на поставените цели по отношение на организационен етап 1 ДЗЗД 
„Ятрус 2015" ще мобилизира 13 работника за 4 дена за което време ще се осъществят 
мероприятията свързани със започването и изпълнението на строежа. 

Временното строителство, което ще се осъществи включва: санитарно -битово строителство; 
монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните и монтажните 
работи; обособяване на складово стопанство; временни проводи; временни обезопасителни 
заграждения; съоръжения; мероприятия по опазване на околната среда, мероприятия по 
временната организация и безопасност на движението и други дейности. Гореизложените 
дейности, които са изискуеми съгласно проектите и са част от изискуемото изпълнение са 
намерили отражение при определяне на срока за изпълнение на поръчката в линейния график 
на участника. Обстоятелствено са описани всички етапи от изпълнението, като се показва 
добро запознаване с изискванията на проектите. Информация се представя от стр. 1 до стр.20 
от организацията на работа. Представена е информация за планираните обезопасителни 
мероприятия; технологичната последователност в изпълнението на отделните части; земни 
работи; изкопни работи; изсичане на дървесни видове и храсти; охрана на труда при работа с 
моторен трион; технология на работа по видове работи при отчитане на спецификата на 
дейностите; кастрене на клони и разкройване; изкореняване на пънове и дървета; обработка на 
почвата, засяване на тревни смески и др. Описани са и мероприятия свързани с приключване 
на изпълнението на строежа, които дейности са намерили своето отражение и в рамките на 
общия срок за изпълнение на поръчката в линейния график, представен от участника. 
Участника в отговор на поставените изисквания за представяне на информация по този 
елемент от организацията на работа е представил информация относно разпределението във 
времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Разпределение на 
техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници е направено не 
само в хода на изложението на организацията на работа, но и линейния календарен график. За 
всички видове работи, съгласно проектите са посочени брой работници. Представена е 
диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Линейният календарен график, 
диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията си съответстват и кореспондират. 
Налице е съответствие и между изредените и проектите. 

Представената информация е изчерпателна и се създава яснота за подхода на участника и 
неговите характеристики, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за 
осъществяването му. Подхода на участника е разкрит конкретно с посочване на организирани 
за осъществяването му ресурси и последователност на работите. Разпределението на 
отговорностите и ресурсите е направено така, че да осигури законосъобразността, 
качественото и срочно изпълнение на строителството. Организация на ресурсите е направена 
и в част организационни и обезопасителни мероприятия, както и такива свързани с 
освобождаване на строителната площадка. 

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи: срочност и 
качество на изпълнението. Комплекс от действия, с които участникът се ангажира за 
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постигане на срочност и качество. В обяснителната записка участникът следва да развие 
своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по 
реализиране на предмета на поръчката. 

Участникът е представил изчерпателна информация от стр. 1 до стр. 28, като информация по 
елемента е представена и в част „Б. Управление на риска". 
Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи: срочност и качество на 
изпълнението са изразени чрез разпределение на отговорностите между партньорите в 
обединението и чрез ясно изразен подход за изпълнението и последователността на 
извършване на работите. От предложения календарен график е видно, че общия срок за 
изпълнение на поръчката е 2.5 месеца (75 дена). В срока са заложени 5 дена с неблагоприятни 
метеорологични условия за работа, което гарантира недопускане на забава. За да се постигне 
оптималност във времетраенето за изпълнението на поръчката, строителните процеси следват 
технологичната последователност плътно един след друг. Видно от представената информация 
при определяне на срока участникът е включил изискуемите съгласно проектите работи и е 
предвидил последователност на извършване съгласно предварително обявените условия на 
обществената поръчка, което е гаранция за изпълнение в срок и постигане на изискуемото 
качество. Строителните и монтажните работи ще се извършват в своята технологичната 
последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се 
получават места със специфичен риск./стр.б/ 

Видове СМР са описани по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани като 
характеристики, съдържание, организирани за осъществяването им ресурси и 
последователност на извършването им в хода на цялостното изпълнение на поръчката. 
Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана. Предложената организация на 
работа обхваща всички задължителни елементи на организацията на работа, напълно 
обезпечена е от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението на 
отговорностите е направено така, че да осигури законосъобразността, качественото и срочно 
изпълнение на строителството. Налице е съответствие на описаните методи на работа по 
видове работи с изискванията на проектите, като е отчетена спецификата на обекта. 
Изпълнението показва организиране на труда в съответствие с изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд и при спазване на действащото законодателство. Качеството на 
изпълнението се обуславя и от показаната организация на механизация и персонал и от 
конкретно разпределените отговорности по дейности в хода на изложението. 
Представената информация е изчерпателна и се създава яснота за подхода на участника и 
неговите характеристики, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за 
осъществяването му. Подхода на участника е разкрит конкретно с посочване на организирани 
за осъществяването му ресурси и последователност на работите. Разпределението на 
отговорностите и ресурсите е направено така, че да осигури законосъобразността, 
качественото и срочно изпълнение на строителството. 

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля 
на всяко едно от лицата по образец № 9. Участникът трябва да представи система за 
организация на действията на лицата по-горе при извършване на дейностите в обхвата 
на поръчката, която предвижда да създаде. 

В отговор на изискването за представяне на информация по този елемент от организацията 
работа участникът е изложил изчерпателна информация като конкретно е посочил 
отговорностите на техническия ръководител и координатор ЗБУТ, доставчици, оператори на 
строителни машини, работници и др. Участника представя изчерпателна информация, както в 
хода на цялостното изложение на организацията на работа, така и в нагледно представения 
линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Представена е система за 
организация на действията на лицата при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, 
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която се предвижда да създаде, /стр. 21-28/. Същата е онагледена и с диаграмата на работната 
ръка. Система за организация на действията на лицата обхваща всички задължителни етапи в 
обхвата на изпълнението, съгласно проектите, в това число и мероприятия за откриване на 
строителната площадка и издаване на протокол обр. 2; обособяване на временен офис, склад 
санитарни възли, пункт за медицинска помощ и противопожарно табло, монтаж на ограда и 
информационни и предупредителни табели. В линеен календарен график е показана и система 
за организация на персонала при подсигуряване на строежа с временно ел. захранване, 
монтиране на временно ел. табло, направа на заземление; обособяване на места за контейнер за 
отпадъци и оборудване на места за почистване на автомобилите преди напускане на работните 
участъци и др. По същия начин е ясно посочена системата за организация на действията на 
лицата при осъществяване на дейностите по приключване на строителството и също е 
онагледена в линейния календарен график и описателно изложена в хода на цялостното 
изложение на организацията на работа. 
Представената информация е изчерпателна и се създава яснота за подхода на участника и 
неговите характеристики, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за 
осъществяването му. Подхода на участника е разкрит конкретно с посочване на организирани 
за осъществяването му ресурси и последователност на работите. Разпределението на 
отговорностите и ресурсите е направено така, че да осигури законосъобразността, 
качественото и срочно изпълнение на строителството. 

4.Участникът описва организацията и координацията си при изпълнението на 
обществената поръчка. 
Участникът е разкрил организация и координация от стр. 1 до стр. 20 от Техническото си 
предложение. Организацията е в съответствие с проектите, с трудовото законодателство, 
отчита спецификата на обектите. Организацията отразява изискванията, произтичащи от 
обекта, вида на механизацията. При организацията на лицата, работещи с механизацията е 
отчетен характера на дейността и са съобразени изискванията за безопасни и здравословни 
условия на труд. Съобразена е продължителността на работата им с максимално допустимата 
продължителност на работните часове. На ръководния персонал са разпределени редица 
отговорности за осигуряване на координация на целия процес. В Организационно отношение 
за осъществяване на строителството са обособени три етапа /стр.З- стр.20/. Строителните и 
монтажните работи се извършват в своята технологичната последователност и вертикално 
възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен 
риск. /стр.6/ 

„Като цяло при разработването на технологичната последователност и 
организационната обвързаност на процесите е търсена възможността за: 

• Оптимизиране на броя на заетите работници като специалност и квалификация с 
помощта на познатия в теорията на „Организация на строителството" поточен метод. 
Минимизира се възможността от концентриране на работници от различни специалности на 
относително малък работен фронт; 

• Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната 
площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията 
и извозванията на същата от строителната площадка, както и прехвърлянето на земни маси от 
втори участък към трети участък за оформяне на рампи и диги; 

• Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, 
време."/стр.6/ 
Организацията е в съответствие с проектите и с изискванията за безопасни условия на труд. 
Разкрива се и чрез разпределените отговорности на екипа за изпълнението. Така например 
техническия ръководител: 

„Разрешава започването на изкопни работи само след взимане на всички необходими 
мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
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° Прави проверка на сигурността и обезопасяването на откосите на изкопите; 
• Дава нареждане за възобновяване на работата, във временно спрени или 

замразени изкопи, след извършена проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им 
и след отстраняването на констатираните при проверката неизправности и опасности; 
Дава нареждане за извършване на обратните насипи.» /стр. 10/ 

При работата с моторни триони няма да се допускат други работници или механизация в 
установения работен периметър, /стр. 13/. 
Няма да се допуска работа с верижен трион, когато работника е уморен / стр. 14/. 

При разделянето на участъка от реката на секачески групи трябва да се осигури 
разстояние - не по малко от 100 м в хоризонтална посока. Не се допуска работни групи или 
членовете на една и съща група да работят едни над други по наклона на склона, независимо от 
дължината му. Отговорност за спазването на тези изисквания носят техническия ръководител и 
съответния ръководител на работна група. /стр. 14/. 

Представената информация е изчерпателна и подробно са описани взаимовръзките между 
участниците в строителния процес. Предвижда се координация и взаимодействие с 
възложителя. 

Организацията на изпълнението включва и множество мерки за опазване на околната среда 
по време на изпълнението на поръчката- стр. 48- стр. 52. 

5.Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите 
на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на 
поръчката. 

б.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с 
което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен 
телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата на 
телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

В отговор на изискуемата информация по елемент 5 и 6 Участника представя изчерпателна 
информация и поема поредица от ангажименти, гарантиращи добро взаимодействие с 
възложителя. Посочени са телефони за контакт с Борислав Иванов Атанасов. Представена е 
органограма. 
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При разгръщане на временно строителство, същото ще се съгласува с възложителя / 
стр.З/. За осигуряване на нормални санитарно - битови условия на строителната площадка, 
местата за разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни ще се съгласува с 
Възложителя и проекта по част „План за безопасност и здраве"./ стр.4/. 

„Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя, 
Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор и Техническия ръководител. На тези 
срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се обсъждат и 
приемат управленски решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки 
касаещи строителството. Срещите ще се протоколират." / стр.24/ 

„Периодични оперативни срещи на Техническият ръководител с 
отговорниците по звена, /съгласно органограмата /" стр.24/ 

На тези срещи ще се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ще се 
извършва сравняване с графика, ако се налага ще се определят мерки за преодоляване на 
пречки, ще се извършва планиране за следващия оперативен период. 

7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът предвижда множество мерки за осигуряване на максимална сигурност на 
собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Мерки по изпълнение на Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ще се 
предприемат още при разполагане на временното строителство. 

Временното строителство, което ще се осъществи включва: санитарно -битово 
строителство; монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните 
и монтажните работи; обособяване на складово стопанство; временни проводи; временни 
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обезопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по опазване на околната среда, 
мероприятия по временната организация и безопасност на движението./стр. 3-4/. 

Съгласно изискванията на законодателството ще се определи и оборудва място за оказване на 
първа долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, 
съгласно изискванията на приложимата правна уредба и ще бъде включено в периодичния и 
ежедневния инструктажи на персонала. Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и 
плана за действие при природно бедствие, авария или пожар на информационното табло на 
строителната площадка/ стр.4/. Предвиждат се обезопасителни мероприятия- стр.5, в това 
число и за обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, монтаж на 
табели и др. 

предварително да се установят и съответно минимизират опасностите от 
подземни съоръжения и мрежи; 

да се оформят откоси или да се използва подходящо укрепване; 
да се предотвратят рисковете, свързани с падане на хора, продукти и предмети и 

с проникване на вода; 
да се осигури безопасен достъп до работните места; 

• складирането на продукти или земна маса и придвижването на транспортни 
средства или строителни машини да се извършва на безопасно разстояние от изкопите и 
водните площи, а при необходимост да се поставят подходящи ограждения. 

• Преди започване на земните работи трябва да се извърши почистване и временно 
повърхностно отводняване на терена " /стр. 10 от организацията на работа/ 

Конкретни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са изложени в 
хода на цялостното изложение при описание на видовете работи, съгласно изискванията на 
проектите. 

Предвиждат се „средства за колективна защита и лични предпазни средства" /стр. 12. 
Предвиждат се множество мерки за охрана на труда при работа с механизацията, организирана 
за изпълнението. 

Авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на изпълнение на 
поръчката- изложен от стр. 38- стр. 41. Конкретно са изложени мерки за осигуряване на 
безопасност и здраве при извършване на СМР, стр. 42-45. Излагат се инструкции за действие 
при възникване на различни опасности- стр. 45-48. 

8. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на 
доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката. 

Предоставените складови площи ще определят и периодичността в доставките на 
отделните материали и консумативи. Предоставените складови площи ще се разпределят така, 
че да гарантират качествата на материалите до влагането или извозването им. 

Периодичността на доставките е съобразена с принципа на изменение на запаса при 
постоянен резерв, който включва времето за изразходване на доставеното количество от даден 
материал, времето за поръчване и транспортиране на следващата доставка, както и постоянен 
резерв. Постоянният резерв е необходим в случай на забавяне на доставката по независещи от 
ДЗЗД „Ятрус 2015" обстоятелства. За да гарантира доставка в рамките на изчерпване на 
постоянния резерв ДЗЗД „Ятрус 2015" осигурява възможност за доставка със собствен 
транспорт./ стр.27, стр.30/ 
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9. Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които 
ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение. 

В хода на изложението участникът е посочвал приложимата правна уредба във връзка с 
описаните дейности. Така изложената организация показва познаване на действащото 
законодателство релевантно за строителния процес и спецификата на обекта. 

10. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната 
ръка. 

Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците 
съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения 
линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

„Календарният график е разработен по такъв начин, че да гарантира равномерност на 
работната ръка, използването на капацитета на работниците по тяхната специалност и 
квалификация. 

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на 
отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност. 
Отделните специализирани звена изпълняват своите строителни дейности, като строителните и 
монтажните работи се изпълняват в последователност, обезпечаваща нормалното развитие на 
процесите във времето. Съвместяването на отделни строителни или монтажни работи дава 
възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение на обекта, без да се допускат места 
със специфичен риск, както и изпреварващи технологичния порядък строителни дейности в 
една част на поръчката или между отделните части. След приключване на строителните 
дейности се демонтират съоръженията за колективна защита и обезопасителните заграждения. 
Освобождава се пространството около строителната площадка. Демонтират се елементите на 
временното строителство./стр.26/" 

При разработването на мрежовия график са отчетени разходните норми, определени са 
трудоемкостите и е избран оптимален състав на бригадите за извършване на СМР с 
интензивност, равна на наличния работен фронт за отделните работни места. Оптимално е 
използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за 
едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична обвързаност, за 
които има осигурен работен фронт и липсват места със специфичен риск". 

Участникът представя подробен линеен календарен график с посочен брой работници 
за всички видове работи. Графика отразява всички предвидени етапи от изпълнението, като 
участника в този смисъл предлага срок, в чиято продължителност са включени всички 
изискуеми, съгласно проектите дейности и задължителни за изпълнение. 
Представена е диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Линейният 
календарен график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията си 
съответстват и кореспондират. Налице е съответствие и между изредените и проектите. 

Календарният график е разработен по такъв начин, че да гарантира равномерност на 
работната ръка, използването на капацитета на работниците по тяхната специалност и 
квалификация. 

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на 
отделните групи работи в тяхната технологична последователност и организационна 
обвързаност. Отделните специализирани звена изпълняват своите строителни дейности, като 
строителните и монтажните работи се изпълняват в последователност, обезпечаваща 
нормалното развитие на процесите във времето. Съвместяването на отделни строителни или 
монтажни работи дава възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение на обекта, без 
да се допускат места със специфичен риск, както и изпреварващи технологичния порядък 
строителни дейности в една част на поръчката или между отделните части. 
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Разпределението на работната ръка във времето гарантира възможността на участника да 
изпълни поръчката в определения с календарния график срок. 

11. Участникът представя описание на най - важните материали, които ще се 
доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, 
доставчиците, от които ще ги осъществява. 

Участникът посочва информация относно материалите на стр. 30 в организацията си на 
работа. 

Предоставените складови площи ще определят и периодичността в доставките на 
отделните материали и консумативи. Предоставените складови площи ще се разпределят така, 
че да гарантират качествата на материалите до влагането или извозването им. 

Периодичността на доставките е съобразена с принципа на изменение на запаса при 
постоянен резерв, който включва времето за изразходване на доставеното количество от даден 
материал, времето за поръчване и транспортиране на следващата доставка, както и постоянен 
резерв. Постоянният резерв е необходим в случай на забавяне на доставката по независещи от 
ДЗЗД „Ятрус 2015" обстоятелства. За да гарантира доставка в рамките на изчерпване на 
постоянния резерв ДЗЗД „Ятрус 2015" осигурява възможност за доставка със собствен 
транспорт./стр.27, стр.30/ 

1. Всички материали ще се съпровождат със съответните сертификати и декларации за 
съответствие съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.01.2006 г. и 
на Закона за техническите изисквания към продуктите. 

2. Контрола върху качеството на доставените материали е заложен в интегрираната 
система за управление във фирмите от ДЗЗД „Ятрус 2015" и на обекта се осъществява от 
Техническия ръководител и Доставчика. 

3. Разпределяне на материалите за съхранение по складове, съобразно изискванията за 
съхранение до влагането им. 

4. Проверяване на качествата на материалите при подготовката и влагането им. /стр. 37/ 

„Влаганите строителни продукти ще се съпътстват с необходимата документация, 
свързана със сертифициране на качествата на продуктите и декларациите за съответствие. 

б) Минимизиране на времето от доставянето на продукта, до неговото влагане. 
в) Организиране на заскладяването по такъв начин, който да гарантира запазване 

качествата на продукта до неговото влагане или извозване. 
г) При откриване на дефекти във влаганите материали, материалите незабавно се 

заменят с качествени, а вложените материали се отстраняват. 
д) При изпълнение на поръчката се предоставят за контролни изследвания в 

независими лицензирани лаборатории образци на влаганите продукти." / стр. 32/ 

Информация по част Б. Управление на риска участникът е изложил от стр. 28 до стр.37 

1. Риск закъснение началото на започване на работите; 
2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
3. Риск закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

По риск от № 1 до № 3 участникът е изложил мерки от стр. 32 до стр. 33, посочени са както 
мерки за предотвратяване на настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от 
сбъдването на посочените рисковете. Участникът предвижда поредица от мерки за превенция 
като: механизиране на ръчно изпълнявани строителни процеси, преразпределение на незаети 
човешки ресурси. Посочени са и други мерки. В хода на изложението на организацията на 
работа от стр. 1 до стр. 28 участника предвижда множество мерки, които имат за цел 
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изпълнение в срок и недопускане на забава. Като мерки за преодоляване на последиците 
участникът посочва преминаване на двусменен режим на работа, увеличаване на броя на 
работниците в бригадите. Посочени са и други мерки. В хода на изложението на организацията 
на работа от стр. 1 до стр. 28 участника предвижда множество мерки, които имат за цел 
преодоляване на закъснение на различни етапи от изпълнението. 

Мерките съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е 
адекватно на рисковете. От така представената информация не се създава яснота за 
организацията на екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата, които ще 
изпълняват мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес; 

Участникът е изложил мерки на стр.33-34, посочени са както мерки за предотвратяване на 
настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на посочения риск. 
Като мярка за предотвратяване/преодоляване е предвидено определяне на периодични 
оперативни срещи и уточнени участници и регламент. Превантивна мярка е в началото на 
строителството предвиждане на регламентиране на формализирания документооборот. 
Предложени са и други мерки. В хода на изложението на организацията на работа от стр. 1 до 
стр. 28 участника предвижда множество мерки, които имат за цел предотвратяване/ 
преодоляване. 

Мерките съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е 
адекватно на риска. От така представената информация не се създава яснота за организацията 
на екипа по мерките/ поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките 
с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на договора; 

Участникът е изложил мерки на стр. 34, посочени са, както мерки за предотвратяване на 
настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на посочения риск. 
Като мярка за предотвратяване е предвидено налагане на ясни и точни правила за работа, 
изясняване на взаимоотношенията, формализиране на документооборота, срокове за 
предоставяне на информация по формализирани информационни потоци, срокове и ниво за 
вземане на управленско решение. Дейностите се изпълняват само от добре обучен и 
квалифициран персонал и добра организация на работа. Мерки за преодоляване: подмяна и 
разместване на персонал, периодичен мониторинг на графика със своевременен и текущ 
контрол върху изпълнението му. Предложени са и други мерки. В хода на изложението на 
организацията на работа от стр. 1 до стр. 28 участника предвижда множество мерки, които 
имат за цел предотвратяване/преодоляване. 

Мерките съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е 
адекватно на риска. От така представената информация не се създава яснота за организацията 
на екипа по мерките/ поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките 
с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

6. Промени в законодателството на България; 

Участникът е изложил мерки на стр. 34- стр.35, посочени са, както мерки за предотвратяване 
на настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на посочения 
риск. В част «Управление на риска» и в хода на цялостното изложение участникът посочва 
множество мерки като: преглед за промени на нормативната уредба в страната в областта на 
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околната среда /стр. 50/. Преструктуриране на дейностите по договора, промени в 
организационната и функционална структура на поръчката, съобразно новите изисквания; 
Предоговориране на доставките, ако се наложи - промени в изискванията към доставчиците и 
други мерки. В хода на изложението на организацията на работа от стр. 1 до стр. 28 участника 
предвижда множество мерки, които имат за цел предотвратяване/преодоляване. Мерките 
съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е адекватно на 
риска. От така представената информация не се създава яснота за организацията на екипа по 
мерките/ поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките с ясно 
разпределение и характеристики на техните задачи. 

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 
страна на Възложителя; 

Участникът е изложил мерки на стр. 35, посочени са както мерки за предотвратяване на 
настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на посочения риск. 
Изложени са поредица от мерки: "Свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, 
определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му.Определяне 
на период от време, в който строителните дейности могат да продължат до възстановяване на 
ритмичността в плащанията, съгласно договорните условия." Мерки като превенция на 
неизпълнение в част превенция на забава, превенция на лошо качество и др. вид неизпълнение 
се посочват и в част организация на работа. Така например участникът предвижда „5 дена в 
срока за преодоляване на неблагоприятни метеорологични условия за работа/ стр.2/. В хода на 
изложението на организацията на работа от стр. 1 до стр. 28 участника предвижда множество 
мерки, които имат за цел предотвратяване/преодоляване. 

Мерките съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е 
адекватно на риска. От така представената информация не се създава яснота за организацията 
на екипа по мерките/ поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките 
с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

8. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от непълноти и/или неточности в 
проектната документация. 

Участникът е изложил мерки на стр. 35- 36, посочени са както мерки за предотвратяване на 
настъпването, така и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на посочения риск. 
Изложени са поредица от мерки: " Идентифициране на непълнотите. Предизвикване на среща с 
проектантите. Определяне на сроковете за коригиране на неточностите и попълване на 
пропуските.Определяне на възможните резерви от време за изпълнение на дейностите, 
засегнати от неточностите в проектната документация. Препланиране, преразпределяне на 
дейностите и работите така, че да се минимизират забавянията на тези работи, които зависят от 
извършваните корекции и уточнявания." Изложени са и други мерки. В хода на изложението 
на организацията на работа от стр. 1 до стр. 28 участника предвижда множество мерки, които 
имат за цел предотвратяване/преодоляване. 

Мерките съответстват на възможностите на участника за реализацията, като изложението е 
адекватно на риска. От така представената информация не се създава яснота за организацията 
на екипа по мерките/ поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките 
с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

Констатациите по част „Б. Управление на риска" са основание комисията единодушно да 
оцени офертата по подпоказател Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА с 20т. В методологията са 
предложени мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя, но не е ясна организацията 
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на екипа по мерките (поименно посочване на лицето или лицата, които ще изпълняват мерките 
с ясно разпределение и характеристики на техните задачи. 

Мотиви за оценката са обстоятелствено отразени в настоящият протокол и се обуславя от 
информацията, изложена от участника в техническите му предложение. Комисията попълни 
индивидуални оценъчни таблици по показателите, подлежащи на оценка на този етап от 
работата на комисията и обобщена оценъчна таблица. Индивидуалните оценъчни таблици и 
обобщената оценъчна таблица се изготвиха в съответствие с одобрената от възложителя 
методика за избор на икономически най-изгодна оферта и същите са неразделна част от 
настоящия протокол. Комисията извърши оценката при спазване на предварително обявената 
методика. 

Комисията насрочи свое следващо заседание за дата 24.11.2015 г. от 11:00 часа за 
отваряне на пликове „Предлагана цена" на допуснатия участник. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Динко Ке^ 
Община Велико Търнрво'7 
/ инж. Динко Кечев - Директбр на дирекция „Строителство и устройство на територията" в 
r\fX т-> пг / 

HJtTEHOBEf 

/ РусанкаС^йександрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново / 

/ Зорница Кънче§а-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново / 

. . / . . Щ 

/''Надя Петрова — Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново / 
i / ^ /У / 
/ инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново / 

I инж. Св^л^Димйтров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново / 

,„„ _ — _ _ , 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!


