
ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 19.09.2016г. в 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
1550/03.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед РД 22-1712/ 
30.08.2016г., изменена със Заповед РД 22-1822/19.09.2016г. продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо й аварийно- възстановителни
работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията 
на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.”, с уникален номер 
00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 
737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;

3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

5. инж. Цанко 1 Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

6. Иван Иванов - Главен специалист;

7. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.

8. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

Съгласно Заповед РД 22-1822/19.09.2016г. на Кмета на Община Велико Търново поради 

отсъствието на проф. Георги Камарашев Заместник - кмет „Устройство на територията и 

развитието” на Община Велико Търново, като председател на комисията е определен инж. 

Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община 

Велико Търново, към днешна дата член на комисията. На мястото на инж. Динко Кечев -  

Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, 

в комисията участва инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД, подписал 

декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП на заседание на комисията на 

дата 03.08.2016г.
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С приложно писмо изх. № 9100-00-87/31.08.2016г. на председателя на комисията е изпратен 
протокол № 2 от работата на комисията от дата 30.08.2016 г. до участниците в процедурата.

Протокола е получен от всички участници, на дати, както следва:

№ Наименование на участника Получен 
протокол на дата

о

Постъпил в Община В. 
Търново отговор с вх. № 
и дата

1. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД 02.09.2016 г. Отговор с вх. № 53-83- 
3/10.09.2016г. от 11:51 ч.

2. "ПСТ Груп" ЕАД 01.09.2016 г. Отговор с вх. № 53-305- 
2/10.09.2016г. от 14:04 
часа

3. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” АД

01.09.2016 г. Отговор с вх. № 5300- 
116-10/09.09.2016г. от 
09:46 часа.

4. „ПОЛИТРЕИД КЪНСТРЪКШЪН” 
ЕООД

01.09.2016 г. Отговор с вх. № 5300- 
22813-1/10.09.2016г. от 
15:29ч.

Комисията установи, че отговорите на участниците са постъпили в указания срок от 5 
работни дни.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците:

I. Отговор с вх. №  53-83-3/10.09.2016г. от 11:51 ч. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 
124000579, адрес за кореспонденция: град Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15 телефон: 
058/60 14 41; факс: 058/601771; електронна поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. 
Лице за контакти инж. Валентин Зеленченко, съдържа:

- Приложно писмо, подписано и подпечатано от инж. В. Зеленченко -  Изпълнителен директор;
- Образец № 2 - Информация, съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана и подпечатана от инж. В. Зеленченко -  
Изпълнителен директор;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан.

II. Отговор с вх. №  53-305-2/10.09.2016г. от 14:04 часа на "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 831928535 
с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 114, телефон 02/945 29 96; 
факс: 02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт Боряна Долапчиева, съдържа:

- Приложно писмо, подписано и подпечатано от Боряна Долапчиева- пълномощник;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан;
- Удостоверения от Република Кипър в превод и на чужд език, заверени копия.
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III. Отговор c вх. № 5300-116-10/09.09.2016г. от 09:46 часа. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, 
ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, 
съдържа:

- Приложно писмо, подписано и подпечатано от инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов;
- Образец № 2 - Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана и подпечатана от инж. Ф. Маринов и инж. Р. 
Игнатов;
- Годишен финансов отчет за 2015г. и доклад на независим одитор, заверени копия;
- Годишен финансов отчет за 2014г. и доклад на независим одитор, заверени копия;
- Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на качеството 
и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП -образец № 13, 
подписан и подпечатан от инж. Ф. Маринов и инж. Р. Игнатов;
- Сертификат с per. № 1117/07.07.2015г. за завършен курс по „Контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, заверено копие;
- Сертификат с per. № 1573/06.07.2016г. за завършен курс по „Контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, заверено копие;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан;
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14, 
подписан и подпечатан;
- Извадка от Търговския регистър за „ИГ Холдинг” АД.

IV. Отговор с вх: №  5300-22813-1/10.09.2016г. от 15:29ч. на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” 
ЕООД, с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Ралевица” № 98, 
ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; електронна поща за кореспонденция: 
nikolov.yulian@ptc-bg.com лице за контакти Юлиян Николов, съдържа:

- Приложно писмо, подписано и подпечатано от Юлиян Николов- Управител;
- Образец № 2 - Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана и подпечатана от Юлиян Николов- Управител;
- Застраховки професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, 
заверени копия;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан;
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, подписан и подпечатан от 
Юлиян Николов- Управител;
- Удостоверение за добро изпълнение от Община Велико Търново, заверено копие;
- Протокол № 1 за решения на съдружниците в дружество /консорциум/ от дата 09.07.2014г., 
заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение от Община Плевен, заверено копие;
- Референция от Община Сухиндол, заверено копие;
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- Вътрешно споразумение при изпълнение на договор за извършване на строително-монтажни 
работи, заверено копие;
- Приложение № 1 към Вътрешно споразумение от дата 05.09.2014г.;
-Фактури, заверени копия- 2 бр;
- Препоръка за добро изпълнение от Община Павликени, заверено копие;
- Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от ЗОП за 
последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът 
е създаден или е започнал дейността си, подписана и подпечатана от Юлиян Николов- 
Управител;
- Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на качеството 
и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП -образец № 13, 
подписан и подпечатан от Юлиян Николов- Управител;
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14, 
подписана и подпечатана от Юлиян Николов- Управител;
- Счетоводен баланс към 31.12.2015г.; отчет за приходите и разходите за 2015г. и приложения, 
заверени копия;

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор и установи следното:

I .O t h o c h o  оферта „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, адрес за
кореспонденция: град Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15 телефон: 058/60 14 41; 
факс: 058/601771; електронна поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за 
контакти инж. Валентин Зеленченко.

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-83-3/10.09.2016г. от 11:51 ч. на 
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, комисията установи съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил 
образец № 2 със списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП и е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, посочени в протокол № 1 и настоящия протокол 
удостоверяват съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние и 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД декларира, че няма да ползва подизпълнител и няма да ползва 
капацитета на трети лица.
Доказва на стр. 30 в офертата необходимата регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на категорията на обекта- трета и четвърта категория, II група.
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД удостоверява съответствието си с изискванията за 
икономическо и финансово състояние чрез представяне на документи и информация: 
финансови отчети за 2013г. ,2014г. ,2015г.; образец № 11 - Справка за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от ЗОП за последните 3 (три) приключили 
финансови години, представена на стр. 153 в офертата и декларираната информация в 
ЕЕДОП, като е представена и валидна до дата 16.05.2017г. застраховка „Професионална 
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, 
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на 
задълженията им по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за
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задължително застраховане в проектирането и строителството на стр. 31-32 в офертата. 
Застраховката покрива минималната застрахователна сума за строежи за изисканата категория.

Участникът е изпълнил дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка през 
последните 5 (пет) години, а именно дейности по изпълнение на ново строителство и/или 
реконструкция и/р ли рехабилитация на улици и/или пътища и тротоар. Съответствието с 
изискването е надлежно удостоверено с представен на стр. 159-160 в офертата - Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение от стр. 161-169 и с информация в ЕЕДОП.

В отговор на изискването за представяне на „валиден Сертификат ISO 9001:2008 -  система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти 
от транспортната инфраструктура" или еквивалент- (заверено копие). Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 
среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от 
транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие). У частникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето 
и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен 
обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или 
еквивалент - (заверено копие)” , участникът представя изисканите сертификати: ISO9001:2008— 
с валидност до 09.02.2017r.;ISO 14001:2004- с валидност до 09.02.2017r.;OHSAS 18001:2007- 
с валидност до 09.02.2017г. Със списък на технически лица, включително на тези, които 
отговарят за контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 
64, ал.1, т.З от ЗОП. - образец № 13, представен на стр. 173-178 в офертата, и с информация в 
ЕЕДОП, участникът удостоверява разполагане с необходимия човешки ресурс. Участникът 
удостоверява разполагане с изискуемото минимално оборудване с Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14, с информация 
посочена в ЕЕДОП, като е представил в офертата заверени копия на документи, 
удостоверяващи собствеността на всяко посочено в декларацията оборудване.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

II. Относно оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 
831928535 с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 114, 
телефон 02/945 29 96; факс: 02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт 
Боряна Долапчиева.

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-305-2/10.09.2016г. от 14:04 часа
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на "ПСТ Груп" ЕАД, комисията установи съответствие на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил образец № 2 със списък 
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП и е представил ЕЕДОП, подписан 
от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. Представената информация и 
документи, посочени в протокол № 1 и настоящия протокол удостоверяват съответствие с 
изискванията за икономическо и финансово състояние и технически и професионални 
способности и съответствие с минималните изисквания за допустимост.
"ПСТ Груп" ЕАД декларира, че няма да ползва подизпълнител и няма да ползва капацитета на 
третр лица.
Доказва на стр.497 в офертата необходимата регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на категорията на обекта- трета и четвърта категория, II група.
"ПСТ Груп" ЕАД удостоверява съответствието си с изискванията за икономическо и финансово 
състояние чрез представяне на документи и информация: финансови отчети за 2013г., 2014г., 
2015г.; образец № 11 - Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 
62, ал.1, т.4 от ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови години, представена на 
стр.498 в офертата и декларираната информация в ЕЕДОП, като е представена и валидна до 
дата 31.12.2016г. застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други 
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал.1 от 
ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството на стр. 530-531 в офертата. Застраховката покрива минималната 
застрахователна сума за строежи за изисканата категория.

Участникът е изпълнил дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка през 
последните 5 (пет) години, а именно дейности по изпълнение на ново строителство и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоар. Съответствието с 
изискването е надлежно удостоверено с представен на стр. 532-533 в офертата - Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение от стр. 534-538 и с информация в ЕЕДОП.

В отговор на изискването за представяне на „валиден Сертификат ISO 9001:2008 -  система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти 
от транспортната инфраструктура" или еквивалент- (заверено копие). Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 
среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от 
транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие).Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето 
и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен 
обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или 
еквивалент - (заверено копие)” , участникът представя изисканите сертификати: ISO9001:2008- 
с валидност до 27.05.2017; ISO 14001:2004- с валидност до 27.05.2017; OHSAS 18001:2007 -  с 
валидност до 27.05.2017. Със списък на технически лица, включително на тези, които 
отговарят за контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 
64, ал.1, т.З от ЗОП. - образец № 13, представен на стр. 542-548 в офертата, и с информация в 
ЕЕДОП, участникът удостоверява разполагане с необходимия човешки ресурс. Участникът 
удостоверява разполагане с изискуемото минимално оборудване с Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14, с информация
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посочена в ЕЕДОП, като е представил в офертата документ, удостоверяващ собствеността на 
всяко посочено в декларацията оборудване- извлечение от инвентарна книга.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

Ш.Относно оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 
с вх. № 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; 
електронна поща за кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип 
Маринов и инж. Румен Игнатов.

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-116-10/09.09.2016г. от 09:46 
часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил образец № 2 със списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП 
и е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП. Представената информация и документи, посочени в протокол № 1 и настоящия 
протокол удостоверяват съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние и 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД декларира, че няма да ползва подизпълнител и 
ще ползва капацитета на трето лице - „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, с ЕИК: 835009611, за 
който е представен отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП и с 
което участникът е отговорил на изискването на ППЗОП:

„ Офертата трябва да съдържа единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката ” 
/чл. 39, ал.2, т.1 ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал.З от ППЗОП/. Чрез ЕЕДОП, подписан от всички 
изискуеми лица на „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от 
ППЗОП се удостоверява, че относно посоченото от участника трето лице не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД отговаря на 
критерия за подбор, за доказването на който участникът се позовава на неговия капацитет.

Участника се позовава на капацитета на третото лице, по отношение на критерия за 
разполагане с минимално изискуемо оборудване. Представено е заверено копие на договор от 
дата 11.07.2016г. за наем на машина за студено изкърпване с битумна емулсия Patchmatic 
Turbo- 500, монтирана на товарен автомобил Шкода с ДК № Т 1560 АН./ стр.7-8 в офертата/. 
Представения договор за наем по своята същност е документ за поетите от третото лице 
задължения. Представена е Декларация за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 
от ЗОП по образец №  14 и информация посочена в ЕЕДОП. Видно от декларацията на стр. 248- 
249 в офертата, участникът разполага с изискуемото оборудване, като декларираното 
техническо оборудване е изцяло собствено на участника с изключение само на Машина за 
ремонт на повърхностни повреди и по- големи пукнатини на асфалтовата настилка /Печматик/-1 
бр. / Patchmatic Turbo- 500, монтирана на товарен автомобил Шкода с ДК № Т 1560 АН./, която 
е наета с договор за наем от посоченото като трето лице „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД. С
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допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-116-10/09.09.2016г. от 09:46 
часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД е представена и декларация по образец 
№ 14 за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани 
за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП от „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, 
видно от която оборудването, предмет на договора за наем е собственост на 
„Пътинженерингстрой-Т” ЕАД.

Участника доказва на стр.225 в офертата необходимата регистрация в ЦПРС за изпълнение на 
строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта- трета и четвърта категория, II група. 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО”. АД удостоверява съответствието си с 
изискванията за икономическо и финансово състояние чрез представяне на документи и 
информация: финансови отчети за 201 Зг. ,2014г. ,2015г.; образец № 11 - Справка за оборота в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 бт ЗОП за последните 3 (три) 
приключили финансови години, представена на стр.226 в офертата и декларираната 
информация в ЕЕДОП, като е представена и валидна до дата 24.04.2017г. застраховка 
„Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или 
на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и 
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството на стр. 228-229 в 
офертата. Застраховката покрива минималната застрахователна сума за строежи за изисканата 
категория.

Участникът е изпълнил дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка през 
последните 5 (пет) години, а именно дейности по изпълнение на ново строителство и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоар. Съответствието с 
изискването е надлежно удостоверено с представен на стр. 230-231 в офертата - Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение от стр. 232-238 и с информация в ЕЕДОП.

В отговор на изискването за представяне на „валиден Сертификат ISO 9001:2008 -  система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти 
от транспортната инфраструктура" или еквивалент- (заверено копие). Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 
среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от 
транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие).Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето 
и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен 
обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или 
еквивалент - (заверено копие)” , участникът представя изисканите сертификати: ISO9001:2008- 
валиден до 09.06.2017г.; ISO 14001:2004- валиден до 14.09.2018г.; OHSAS18001:2007- валиден 
до 13.12.2018г. Със списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за 
контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.З от 
ЗОП. - образец № 13, представен на стр. 245-247 и с информация в ЕЕДОП, участникът 
удостоверява разполагане с необходимия човешки ресурс.

При разглеждане на офертата и както е отразено в протокол № 2, комисията установи, че от 
представената информация в списъка по обр. № 13 от документацията липсва такава за 
удостоверяване на:



- За Отговорник по контрола на качеството - опит минимум 1г. на такава позиция при 
изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или 
основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици. Посочено е само общо- 
професионален опит 12 г. Не е посочена информация за преминато обучение по системи за 
управление на качеството. Участника с отговор по получения протокол № 2 от работата на 
комисията удостоверява съответствието си с критериите за подбор.
С отговор с вх. № 5300-116-10/09.09.2016г. от 09:46 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” АД представя нов Списък на технически лица, включително на тези, които 
отговарят за контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 
64, ал.1, т.З от ЗОП -образец № 13, заедно със Сертификат с per. № 1117/07.07.2015г. за 
завършен курс по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 
съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност”, заверено копие и Сертификат с per. № 1573/06.07.2016г. за завършен курс по 
„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, 
заверено копие. Представените сертификати се отнасят за Петър Петров, посочен от участника 
като отговорник по контрола на качеството. Представена е информация, че лицето има 
професионален опит 12 г. и е бил отговорник по качеството по сключен договор с Община 
Велико Търново за „Ремонт и поддръжка на улици, тротоара и пътища на територията на 
Община Велико Търново”. Комисията установи, че договора е с продължителност от дата 
09.07.2012г. до дата 09.07.2016г. , и е по процедура с уникален номер в РОП 00073-2012-0006 
и за същия участникът е представил в офертата удостоверение. Предвид изложеното комисията 
намира за доказано, че посоченото лице за отговорник по контрола на качеството има минимум 
1г. опит на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или 
поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или 
улици. Посочени са и други обекти при изпълнението на които лицето е осъществявал функция 
отговорник по контрол на качеството. Представените сертификати удостоверяват преминато 
обучение по системи за управление на качеството.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

IV. Относно оферта от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД с вх. № 5300-18700- 
2/01.08.2016г. от 16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1680, ул. „Ралевица” № 98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; 
електронна поща за кореспонденция: nlkolov.yulian@ptc-bg.com лице за контакти Юлиян 
Николов.

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-22813-1/10.09.2016г. от 15:29ч. 
на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, комисията установи съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил 
образец № 2 със списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП и е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, посочени в протокол № 1 и настоящия протокол
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удостоверяват съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние и 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост.
„ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД декларира, че няма да ползва подизпълнител и няма 
да ползва капацитета на трети лица.
Доказва на стр.49 в офертата необходимата регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на категорията на обекта- трета и четвърта категория, II група. 
„ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД представя за удостоверяване на съответствието си с 
изискванията за икономическо и финансово състояние документи и информация: финансови 
отчети за 2013г., 2014г., 2015г.; образец № 11 - Справка за оборота в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови 
години, представена с отговор с вх. № 5300-22813-1/10.09.2016г. и декларираната информация 
в ЕЕДОП, като е представена и валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, 
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по 
смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане 
в проектирането и строителството с отговор с вх. Ха 5300-22813-1/10.09.2016г. Застраховката 
покрива минималната застрахователна сума за строежи за изисканата категория.

Участникът е изпълнил дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка през 
последните 5 (пет) години, а именно дейности по изпълнение на ново строителство и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоар. За доказване на 
съответствието с изискването с отговор с вх. № 5300-22813-1/10.09.2016г. е представен 
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за 
добро изпълнение.

В отговор на изискването за представяне на „валиден Сертификат ISO 9001:2008 -  система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти 
от транспортната инфраструктура" или еквивалент- (заверено копие). Участникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 
среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от 
транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие). У частникът да представи 
валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето 
и безопасността на труда при работа OEISAS 18001:2007 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен 
обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или 
еквивалент - (заверено копие)”, участникът представя изисканите сертификати: ISO9001:2008— 
валидност до 14.09.2018r.;ISO 14001:2004- валидност до 14.09.2018r.;OHSAS18001:2007- 
валидност до 24.03.2019г.; Със списък на технически лица, включително на тези, които 
отговарят за контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 
64, ал.1, т.З от ЗОП. - образец № 13, представен с отговор с вх. № 5300-22813-1/10.09.2016г. и с 
информация в ЕЕДОП, участникът удостоверява разполагане с човешки ресурс. Участникът 
посочва собствено оборудване и такова разполагано под наем и на лизинг в Декларация за 
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като
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представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите предложения:

I. Оферта „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, адрес за кореспонденция: град 
Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15 телефон: 058/60 14 41; факс: 058/601771; електронна 
поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за контакти инж. Валентин Зеленченко.

II. Оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 831928535 с адрес 
за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 114, телефон 02/945 29 96; факс: 
02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт Боряна Долапчиева.

III. Оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 с вх. № 5300- 
116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

IV. Оферта от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД с вх. № 5300-18700-2/01.08.2016г. от 
16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Ралевица” 
№  98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com лице за контакти Юлиян Николов.

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

I. Относно оферта на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, адрес за 
кореспонденция: град Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15 телефон: 058/60 14 41; факс: 
058/601771; електронна поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за контакти инж. 
Валентин Зеленченко.

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като установи, че по 
отношение на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр. 211;
- Електронен носител;
- Пълномощно № 12/21.04.2016г„ нотариално заверен препис;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.213-486;
- Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на възложителя 
доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго 
валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или 
наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали, със срок не по -  
кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. / стр. 487/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория: / 
стр.488/;
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- Сертификат за акредитация на фирмена пътна лаборатория -  стр. 489;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго правно основание гаражна 
площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й. / стр. 490/.

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че:

„Дружеството се задължава, да отстрани за своя сметка всички възникнали дефекти в 
гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. , като съгласно 
офертата за обектите ще важат предложените гаранционни срокове, в случай, че дефекта е 
настъпил по вина на Дружеството” / стр. 424/. Съгласно методиката за оценка в случай, че 
участник се обвързва с минималните гаранционни срокове за всички видове работи в обхвата 
на изпълнението, е сред условията, обуславящи оценка с 20 т. по подпоказател А. Организация 
на работа в случай, че офертата се допусне до оценка.

Констатирани обстоятелства в офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, които са 
основание за отстраняване от последващо участие:

1. Съгласно документацията за участие „В Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации участникът задължително представя декларация 
свободен текст, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни 
за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, 
необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба 
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти и “Техническа спецификация” на АПИ /актуално към датата на изпълнението/, както 
и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. 
асфалтови смеси на година. Участникът трябва да декларира още, че в едноседмичен срок от 
подписване на договора ще представи доказателства за разполагането с покрит склад за 
материали, площадка за материали.” Липсва представена декларация от участника в 
отговор на задължителното изискване.
Съгласно Глава II „Указания за участие и провеждане на процедурата”, Раздел 1 „Общи правила 
за участие в процедурата” от документацията за участие:

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в
процедурата: ............ „са посочени условия в офертата в противоречие с одобрените в
документацията за участие”, участникът „не е поел с техническото си предложение, изискан от 
възложителя ангажимент........................”

2. Съгласно Раздел 2 „Изисквания за съдържание на Предложение за изпълнение на поръчката” 
от документацията за обществената поръчка „Обяснителната записка с методология за 
изпълнение” задължително трябва да съдържа в част А. „Организация на работа” информация -  
предложение по т.10 „Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на 
дефекти по време на гаранционния срок на обекта.” Съгласно методиката за оценка на офертите 
„На оценка по подпоказателя А. Организация на работа подлежат само оферти, в които 
предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи на организацията 
на работа. Съгласно обявлението за обществената поръчка се изисква обвързване на строителя 
с гаранционни срокове за работите в обхвата на поръчката и посочване на конкретни действия 
при проява на дефект в организацията на работа.
При анализ на представената информация в офертата комисията установи, че на стр. 277 в 

офертата в част организацията на работа е изложена информация в раздел наименован „10. 
„Срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок на обекта”, където участникът 
посочва:
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„Срокът за реакция при установена повреда в гаранционния срок представлява времето, което 
е необходимо на Дружеството , от момента на известяване за установената повреда до реалното 
мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия.

Дружеството се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния 
срок след получаване на писмено известие от Възложителя, като започне работа не по-късно 
от 5 дни след получаване на известието.”

Видно от изложената информация участникът посочва срок за реакция, който срок е за 
започване на работа. В организацията на работа участникът не е предложил срок, който 
предлага за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок на обекта. Представянето 
на информацията е задължително условие съгласно предварително обявените условия на 
обществената поръчка. Изискването на тази информация от участника би допълнило 
техническото предложение, което е недопустимо съгласно ЗОП и ППЗОП.

3. Съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществената 
поръчка „Резултатите от изпълнението в приложимите случаи трябва да са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания.” Съгласно методиката, подлежи на оценка 
техническо предложение само ако „съдържанието на Предложението за изпълнение на 
поръчката е в съответствие с техническите спецификации”. Комисията констатира, че 
участникът не представя информация в техническото си предложение за изпълнение на 
изискването от Техническата спецификация. Съгласно методиката се изисква за да бъде 
оценен участника да покаже с организацията си на работа, че резултатите от изпълнението в 
приложимите случаи са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания, за което 
участникът е изразил конкретен подход 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. Същото 
условие трябва да е осъществено и за да бъде оценен участника с 40 или 20 т.

От стр. 338- 350 участникът излага мерки по време на строителството като: „За нуждите на 
пешеходците над изкопите ще се поставят специално изработени пешеходни мостчета с 
предпазен парапет, пригодени и за хора с увреждания”/ стр. 341/; „При извършване на 
строително- монтажните работи, Дружеството ще осигури елементите на достъпна среда, чрез 
устройване на достъпен маршрут като: За предвижване на хората с увреждания ще се спазват 
специфични изисквания, ще се монтират платформи, ограждания, звукови сигнали, парапети за 
хващане”/ стр. 342/. Указват се и други мерки преди започване на строително- монтажните 
работи и в хода на СМР, целящи безопасното преминаване при протичащ строителен процес. 
Комисията констатира, че в организацията на работа липсва информация за изпълнение на 
изискването от техническата спецификация: Резултатите от изпълнението да са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания.

На основание констатациите по точки от 1 до 3 /”Констатирани обстоятелства в офертата на 
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, които са основание за отстраняване”/ от настоящия протокол, 
комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие 
в процедурата. Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите”. Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” 
от ППЗОП, техническото предложение съдържа освен изрично посочените в ППЗОП 
документи и информация и „друга информация и/ или документи, изискани от възложителя”. 
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия за 
задължително съдържание.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-37 от дата
21.06.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на откритата процедура, с
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което решение са одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за участие са 
станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни 
норми не предоставят 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 задължават да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 
документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

II. Относно Оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 
831928535 с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 114, телефон 
02/945 29 96; факс: 02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт Боряна 
Долапчиева.

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр.36;
- Електронен носител;
- Пълномощно, нотариално заверен препис- стр.37;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.39-491;
- Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на възложителя 
доказателства за наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали, 
със срок не по -  кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. / стр. 492/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория. 
както и наета акредитирана строителна лаборатория / стр.493/;
- Декларация, че след сключване на договора, участника ще представи на възложителя 
доказателства за ползвани на основание договор за наем гаражна площ за престой на 
механизацията и сервизна база за ремонта- стр. 494;
- Декларация, че след сключване на договор ще бъдат представени на възложителя 
доказателства за осигуряване на разполагането с покрит склад за материали, площадка за 
материали / стр. 495/;

Декларация, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител ще поддържа 
възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в 
количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с 
изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на 
съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация” на АПИ /актуална към 
датата на изпълнението/, в това число осигуряване на асфалтови смеси- не по- малко от 2 000 т. 
на година- стр. 496.

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че:

„ Изпълнителя се ангажира да изпълнява гаранционна поддръжка и да отстранява дефектите за 
срокове, съгласно Наредба № 2 / 31.07.2003 г. / стр. 346/. Съгласно методиката за оценка в
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случай, че участник се обвързва с минималните гаранционни срокове за всички видове работи 
в обхвата на изпълнението, то това обстоятелство обуславя оценка с 20 т. по подпоказател А. 
Организация на работа, в случай, че офертата се допусне до оценка.

Констатирани обстоятелства в офертата на "ПСТ Груп" ЕАД, които са основание за 
отстраняване от последващо участие:

1. Съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществената 
поръчка „Резултатите от изпълнението в приложимите случаи трябва да са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания.” Съгласно методиката, подлежи на оценка 
техническо предложение само ако „съдържанието на Предложението за изпълнение на 
поръчката е в съответствие с техническите спецификации”. Комисията констатира, че 
участникът не представя информация в техническото си предложение за изпълнение на 
изискването от Техническата спецификация. Съгласно методиката се изисква за да бъде 
оценен участника да покаже с организацията си на работа, че резултатите от изпълнението в 
приложимите случаи са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания, за което 
участникът е изразил конкретен подход 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. Същото 
условие трябва да е осъществено и за да бъде оценен участника с 40 или 20 т.
Комисията констатира, че в организацията на работа липсва информация за изпълнение на 
изискването от техническата спецификация: Резултатите от изпълнението да са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания, а съгласно предварително обявените условия 
на обществената поръчка -  Раздел 2 „Изисквания за съдържание на Предложение за изпълнение 
на поръчката” от документацията за участие: „Съдържанието на Предложението за изпълнение 
на поръчката, трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя.” и „Предложението за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на 
предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в 
решението, обявлението и/или документацията за участие.”.

2. Комисията констатира, че на стр. 347 в офертата в „Организацията на работа” участникът е 
поставил условие в несъответствие с предварително обявените условия: „Възложителят в три 
дневен срок уведомява писмено Изпълнителя за открития дефект”. Така поставеното условие 
влиза в противоречие с чл. 21 от проекта на договор, където не се поставя такъв срок.

Съгласно Раздел 2 „Изисквания за съдържание на Предложение за изпълнение на поръчката” от 
документацията за обществената поръчка „Обяснителната записка с методология за 
изпълнение” задължително трябва да съдържа в част А. Организация на работа информация -  
предложение по т.10 „Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на 
дефекти по време на гаранционния срок на обекта.” Съгласно методиката за оценка на офертите 
„На оценка по подпоказателя А. Организация на работа подлежат само оферти, в които 
предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи на организацията 
на работа. Съгласно обявлението за обществената поръчка се изисква обвързване на строителя 
с гаранционни срокове за работите в обхвата на поръчката и посочване на конкретни действия 
при проява на дефект в организацията на работа.

На стр. 348 от Организация та на работа участникът посочва следното:

„................ 1. Реакция за отстраняване при констатирани дефекти от собствен
контрол
- Направа на превантивен оглед на участъците един път в месеца, което включва оглед за 

появили се пукнатини по асфалтовата настилка; слягане на банкети; разрушаване на положени

15



бетонови бордюри; дефекти по съоръжения; преждевременно износване на пътната 
маркировка; отлепено фолио на пътни знаци.

- За установените дефекти ще уведомим Възложителя и с негов представител се уточни 
вида на ремонтните работи

- При установени повреди при експлоатацията на участъка от некачествени строителни 
работи, същите ще бъдат отстранени в рамките на 1 О/десет/ дни за сметка на 
Изпълнителя.

2. Реакция при уведомление за дефекти от страна на Възложителя
- Задължава ме се в срок от три дни след получаване на уведомлението, да се организира 

посещение на обекта, съвместно със представител на Възложителя, за установяване на вида и 
количеството на установения дефект. Установява се дали получения дефект е в следствие от 
строителната работа на Изпълнителя или е получен вследствие на експлоатацията на пътната 
отсечка.

- Задължава ме сс да започнем отстраняването на получения дефект в срок от 10 
дни.

3.При констатиране, че появилия се дефект не е вследствие на дейност от страна на 
Изпълнителя, се съставя протокол на основание на който Възложителя може да възложи 
отстраняването му допълнително при договаряне на ново заплащане................... ”

- Комисията установи с оглед на така изложената информация от участника в организацията на 
работа, че участника не предлага срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния 
срок на обекта при уведомление за дефекти от страна на Възложителя, а само срок за започване 
на отстраняването на получения дефект в срок от 10 дни.

На следващо място съгласно условията на чл. 21, ал.З от проекта на договор в срок до 5 (пет) 
работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за 
отстраняване на дефектите. Участника в противоречие с условията на договора на стр. 348 в 
организацията на работа предлага: „Задължаваме се да започнем отстраняването на получения 
дефект в срок от 10 дни.”. Така предложения срок е в несъответствие с предварително 
обявените условия на обществената поръчка, тъй като така предложения срок се явява по- 
дълъг, респ. по- неизгоден за възложителя.

Съгласно Глава II „Указания за участие и провеждане на процедурата”, Раздел 1 „Общи правила 
за участие в процедурата” от документацията за участие:

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в
процедурата: ...........  „са посочени условия в офертата в противоречие с одобрените в
документацията за участие”, участникът „не е поел с техническото си предложение, изискан от 
възложителя ангажимент........................ ”

”  Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи
предложения с противоречие с условията на проекта на договор.Участник, който в 
методологията си на работа направи предложения в противоречие с условията на проекто
договора или документацията не се оценява и се отстранява от участие;Участниците следва да 
проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и 
изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този 
участник от участие в процедурата. Отстранява се от участие участник, който постави в 
методологията си или някъде другаде в офертата, по- неизгодни условия или такива в 
противоречие с условията на проекта на договор”
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Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Решението на комисията се 
подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 
административен съд като висш правораздавателен орган, пример за която са Решение № 1331 
от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № K3K-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. 
по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд.

На основание констатациите по точки от 1 до 2 /Констатирани обстоятелства в офертата на 
"ПСТ Груп" ЕАД, които са основание за отстраняване/ от настоящия протокол, комисията 
единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в 
процедурата. Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите”. Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” 
от ППЗОП, техническото предложение съдържа освен изрично посочените в ППЗОП 
документи и информация и „друга информация и/ или документи, изискани от възложителя”. 
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия за 
задължително съдържание.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-37 от дата
21.06.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на откритата процедура, с 
което решение са одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за участие са 
станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни 
норми не предоставят 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 мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 
документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

III. Относно оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 с вх. 
№ 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 
5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр.58;
- Електронен носител;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.59- 156;

Декларация, че дружеството притежава собствени асфалтови бази за производство на 
асфалтови смеси и каменни кариери за добив на инертни материали, оборудвани с трошачно- 
сортировачни инсталации./стр. 157/;
- Декларация, че след сключване на договора, участника ще представи на възложителя 
доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена асфалтова база и кариера 
за добив на инертни материали и че за срока на действие на договора участника ще поддържа
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възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в 
количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с 
изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация” на АПИ /актуално към 
датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не 
по- малко от 2000 т. асфалтови смеси на година. / стр. 158/;
- Декларация, че след сключване на договора ще се представят на възложителя доказателства за 
осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория;
- Декларация, че след сключване на договора ще представи на възложителя доказателства за 
разполагане със собствена гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за 
ремонта й и ще бъде осигурен покрит склад за материали, площадка за материали/механизация 
и ремонтна работилница, стр. 160;
- Декларации за експлоатационни показатели, анализни свидетелства; декларация за 
характеристиките на строителния продукт; декларации за съответствие; сертификат за вътрешен 
производствен контрол; приложение А Сертификат за вътрешен производствен контрол; 
сертификат за съответствие; сертификат №2115 /стр. 161- 223/;

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение установи, 
че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. Комисията допуска 
участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД до оценка по Показател П1 
Методология за изпълнение в част подпоказател А „Организация на работа” и подпоказател Б 
„Управление на риска”.

IV. Относно оферта от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД с вх. № 5300-18700- 
2/01.08.2016г. от 16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, 
ул. „Ралевица” № 98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; електронна 
поща за кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com лице за контакти Юлиян Николов.

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като установи, че по 
отношение на офертата на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД са налице следните 
обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:

- Образец № 7 Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП -  стр. 54;
- Електронен носител;
- Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б”) -  стр.55-342;
- Декларация, че след сключване на договора участникът ще предостави на възложителя 
доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго 
валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или 
наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали, със срок не по -  
кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. / стр. 343/;
- Декларация, че след сключване на- договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория 
или наета акредитирана строителна лаборатория: / стр.344/;
- Декларация, че след сключване на договора, участникът ще представи на възложителя 
доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно основание 
гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й. / стр.345/.

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че участникът не е 
представил:
- мерки при откриване на архиологически находки, което е необходимо условие за получаване 
на 60т. по подпоказател А. Организация на работа от показател П1 Методология за
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изпълнение от методиката. В организацията на работа са налице множество несъответствия, а 
именно на стр. 100 участника посочва „срочно изпълнение на възложените дейности по зимно 
поддържане”. На стр. 282 се говори за Път Ш-842 „Юндола- Голямо Белово-Белово” от км. 
0+000 до км. 26+046, като се представя и за същия информация във връзка с временна 
организация на движение. Представената информация не е относима към предмета на поръчката 
и е в несъответствие с изискванията на методиката за представяне на следвана добра практика 
от участника за краткосрочно изпълнение, отчитаща спецификата на изпълнението в градски 
условия и в извънградски условия, както и отчитаща инфраструктурата на град Велико 
Търново.

Констатирани обстоятелства в офертата основание за отстраняване от последващо 
участие:

1. Липсва представена информация с конкретни мерки ‘в отговор на изискването:
„Организацията на работа трябва да включва минимум етапите по- долу: ...............  „СМР се
изпълняват при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци, както и на 
другите изисквания на ЗУО и НУСОВРСМ. В организацията си на работа участниците посочват 
конкретни мерки за изпълнение на горните изисквания.”
2. Съгласно документацията за участие „В Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации участникът задължително представя декларация 
свободен текст, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни 
за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, 
необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба 
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти и “Техническа спецификация” на АПИ /актуално към датата на изпълнението/, както 
и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. 
асфалтови смеси на година. Участникът трябва да декларира още, че в едноседмичен срок от 
подписване на договора ще представи доказателства за разполагането с покрит склад за 
материали, площадка за материали.” Липсва представена декларация от участника в 
отговор на задължителното изискване. Съгласно Глава II „Указания за участие и провеждане 
на процедурата”, Раздел 1 „Общи правила за участие в процедурата” от документацията за 
участие:

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в
процедурата: .........  „са посочени условия в офертата в противоречие с одобрените в
документацията за участие”, участникът „не е поел с техническото си предложение, изискан от 
възложителя ангажимент.................... ...”

3. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка Организацията на 
работа трябва да включва минимум обвързване на строителя с гаранционни срокове за работите 
в обхвата на поръчката и посочване на конкретни действия при проява на дефект.
Участникът посочва на стр. 113 в офертата:
„ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Дефекти и да упражни правото си 
да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Гаранционните срокове съгласно 
Предложението за изпълнение на поръчката, съгласно чл.265 от Закона за задълженията и 
договорите /ЗЗД/ (обн., ДВ, бр. 2 от 1950 г., с последните му изменения и допълнения). ” 
Комисията констатира, че въпреки записа по- горе участникът не посочва конкретни 
гаранционни срокове в Предложението си за изпълнение на поръчката. Препраща се към ЗЗД 

„Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че 
работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може
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да развали договора. Тия права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи - в пет 
години. ”

Съгласно чл. 20, ал.4, т.9 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти -  „Минималните гаранционни срокове на 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

„9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години”. Не се посочва за 
кои работи участникът приема да се счита обвързан с гаранционни срокове в ЗЗД и за кои с 
наредбата. На следващо място на стр. 60 в Техническото предложение участникът посочва: 
„Предоставената Организация на работа гарантира качеството на изпълнението по всички 
задачи, като участникът посочва конкретно техническите параметри, обосноваващи 
обвързването на участника с по-дълги гаранционни срокове от минималните за всички видове 
работи в обхвата на изпълнението.” Въпреки записа по- горе участникът не посочва за кои 
видове работи се обвързва с по- дълги от минималните гаранционни срокове, нито ги посочва 
конкретно, за да бъде възможно комисията да установи тяхната продължителност.

Изискването на тази информация от участника би допълнило техническото предложение, което 
е недопустимо съгласно ЗОП и ППЗОП. В действителност не стават ясни предлаганите от 
участника гаранционни срокове, което би поставило комисията в невъзможност да оцени 
офертата по подпоказател А. Организация на работа от показател П1 Методология за 
изпълнение от методиката. Съгласно условията на методиката едно от условията за получаване 
на максимална оценка по А. Организация на работа от показател П1 Методология за 
изпълнение, а именно 60 т. е обвързването на участника с по- дълги гаранционни срокове от 
минималните за всички видове работи в обхвата на изпълнението. С оценка 40 т. се оценява 
офертата на участника ако конкретно посочените от него гаранционни срокове, са по- дълги от 
минималните само за някои видове работи в обхвата на изпълнението. В случай, че участника 
се обвързва с минималните гаранционни срокове за всички видове работи в обхвата на 
изпълнението то това би било едно от условията за оценка с 20 т., в случай на допускане на 
офертата до оценка по подпоказателя. Непредставянето на информация, която по безспорен 
начин да позволява определянето на гаранционните срокове като точна продължителност ще 
постави в невъзможност възложителя за прилагане на чл. 25 от договора, неразделна част от 
документацията, тъй като мерките по освобождаването на гаранцията за изпълнение са в тясна 
зависимост от гаранционните срокове.

«Чл.25(1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 0,6% ( нула цяло и шест процента) от 
прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 20% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа- 80 % от гаранцията за изпълнение за 
обезпечаване задължението за гаранционни поддръжка, която се възстановява след изтичане на 
всички предложени гаранционни срокове.”

4. Съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществената 
поръчка „Резултатите от изпълнението в приложимите случаи трябва да са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания.” Съгласно методиката, подлежи на оценка 
техническо предложение само ако „съдържанието на Предложението за изпълнение на 
поръчката е в съответствие с техническите спецификации”. Комисията констатира, че 
участникът не представя информация в техническото си предложение за изпълнение на 
изискването от Техническата спецификация. Съгласно методиката се изисква за да бъде оценен 
участника да покаже с организацията си на работа, че резултатите от изпълнението в 
приложимите случаи са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания, за което 
участникът е изразил конкретен подход по начин, по който същият да бъде индивидуализиран 
като характеристики, съдържание, организирани за осъществяването му ресурси и
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последователност на извършването му в хода на цялостното изпълнение на поръчката. Същото 
условие трябва да е осъществено и за да бъде оценен участника с 40 или 20 т.
5. В част Управление на риска липсва поименно посочване на лицето или лицата от екипа, 
които ще извършват мерките за предотвратяване на на настъпил риск и за преодоляване на 
последиците от настъпил риск, което по своята същност е липса на задължителна за 
представяне информация съгласно Раздел 2 „Изисквания за съдържанието на Предложение за 
изпълнение на поръчката” от документацията за участие в част Б „Управление на риска”. На 
места в информацията по „Управление на риска” се посочва проектов ръководител, какъвто 
участника не посочва в образец № 13, за да бъде възможно поименно да бъде определен.

На основание констатациите по точки от 1 до 5 /констатирани обстоятелства в офертата, 
основание за отстраняване/ от настоящия протокол, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, ал.1 от 
ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите”. Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото 
предложение съдържа освен изрично посочените в ППЗОП документи и информация и „друга 
информация и/ или документи, изискани от възложителя”. Техническото предложение на 
участника не отговаря на предварително обявените условия за задължително съдържание. 
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-37 от дата
21.06.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на откритата процедура, с 
което решение са одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в 
законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за участие са 
станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни 
норми не предоставят 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 мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 
документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На следващо място в организацията на работа участникът многократно посочва, че 
например ръководителя на обекта ще разрешава възникнали въпроси с подизпълнители- 
стр.117, а участникът е декларирал в ЕЕДОП и в Образец № 2, че няма да използва 
подизпълнител/и. В хода на изложението многократно участникът посочва мерки във връзка с 
подизпълнители, макар да е декларирал, че няма да използва такива. Съгласно документацията 
за участие, ЗОП и ППЗОП използването на трети лица и/или подизпълнители влече като правна 
последица за участника задължение да представи множество документи в това число и от 
самото трето лице/лица, респ. подизпълнител, каквито участника не е представил на предходен 
етап при разглеждане на офертата, нито с допълнително представените документи с отговор с 
вх. № 5300-22813-1/10.09.2016г. от 15:29ч.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията.
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I. Оферта „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 124000579, адрес за кореспонденция: град 
Добрич, ПК 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15 телефон: 058/60 14 41; факс: 058/601771; електронна 
поща за кореспонденция: office@roadco-bg.com. Лице за контакти инж. Валентин Зеленченко.

II. Оферта с вх. №53-305-1/01.08.2016г. от 13:37 от "ПСТ Груп" ЕАД, с ЕИК: 831928535 е адрес 
за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия”, № 114, телефон 02/945 29 96; факс: 
02/945 04 96; електронна поща: pst@pst.bg; лице за контакт Боряна Долапчиева.

III. Оферта от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД е вх. № 5300-18700-2/01.08.2016г. от 
16: 49 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, ул. „Ралевица” 
№ 98, ет.1, надпартер, телефон: 02/980 22 99; факс: 02/986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com лице за контакти Юлиян Николов.

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

Оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 е вх. № 5300- 
116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България”, вх. №  27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Резултати от оценяването на допуснатата оферта и оценките по показателите

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на Техническото предложение и 
извърши оценка, като попълни индивидуални оценъчни таблици по показателя и 
подпоказателите му, 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 и същите са неразделна част 
от настоящия протокол. Комисията извърши оценката при мотиви, изложени по- долу и при 
спазване на предварително обявената методика, както следва:

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

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
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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 = П1 х 60% + П2 х 40%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 
методиката и има максимални стойност 100 точки.

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

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна т ежест 
вКО

1. Методология за изпълнение-П1 100 60%
2. Ценови критерий -  П2 100 40%

Показатели за оценка:

(П1) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

Методология за изпълнение П1 = А + Б, Където:

№ Подпоказател Макс. бр. 
ючки

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

Задь iжители и елементи на организацията на работа :

1. Пълно описание-на конкретната opi анизация на работа по видове 
работи, с включени мерки по изпълнение на изискванията на техническата 
спецификация за организацията на работа и и зискванията на обявлението с 
приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за 
реализиране на поръчката по видове работи. Участникът, определен за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ предлага организация на необходимия персонал и техника за 
изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предварително
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обявените условия на обществената поръчка.
2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи: 

срочност и качество на изпълнение го. Комплекс or действия, с които 
участникът се ангажира за 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.

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на 
осъществяваната роля на всяко едно от лицата по образец №13 Участникът 
трябва .да представи система за организация на действията на лицата по- 
горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчка та, която предвижда 
да създаде.

4.Участникът описва организацията и координацията си при 
изпълнението на обществената поръчка.

5.У частникът следва да представи модел на взаимоотношения с ; 
представителите на възложителя и различните участници в процеса на | 
изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади на 
изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както и 
мин имал но го съдържание на доклада

6.Учасгщшите задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят 
лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички 
въпроси, касаещи изпълнението, и което нри 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 иа номерата на телефоните или факса 
изпълнителят е .длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Мерки за осигуряваше на макеимална сигурност на собствения 
персонал и здравословни и безопасни условия на труд.

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

9. Основните нормативни изисквания. свързани с предмета на I 
поръчката, които ше се съблюдават и тяхното конкретно приложение.

10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване 
тта дефекти по време на гаранционния срок на обекта.

11. Участникът представя описание на материали те. които тце се ' 
доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното j 
полагане, доставчиците, от които ше ги осъществява.

12. По строителната част -  учаегникът представя пълно описание на 
процесите и тяхната последователност, гочна технология за всички видове 
работи в обхвата иа поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и 
технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за 
изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число 
конкретно посочване на материалните и човешки ресурси

На оценка по прдпоказатсля подлежат само оферти, в които 
предложената организация на работа обхваща всички задължителни 
елементи на организацията на работа____________________________ _
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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 видове
работи;
координация на
дейностите и
взаимодействие с
различните
участници в
процеса и
изложената
информацията по
всеки един от
елементите по А.
Организация на
работа.
Комисията не
оценява
предложената
организация на
работа, ако в
същата се
организират
човешки ресурси
u'unu, технически
средства и/или
пособия, които не
се покриват от
декчарираната
осигуреност на
ресурси от страна
на участника.
По високо се
оценява
организацията на
работа. която
надгражда

60т. -  се получава, когато съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката е в 
съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, като е представена 
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 обр. № 9 и 
обявлението; и са описани характеристиките на 
подхода на участника за осъществяването на всяка 
задача с включена организация на човешки ресурси и 
технически средства и пособия, като участника е поел 
ангажимент да изпълни предвидените в обществената 
поръчка условия. Едновременно с горните условия 
кумулативно са налице следните обстоятелства 
съществено влияещи върху качеството на
изпълнението:
- представената Организация на работа: надгражда
представеното в документацията „Пълно описание на 
предмета на поръчката” и Техническата спецификация 
за всички видове работи с поясняващи текстове 
свързани с обясняване на последователността,
ползваните похвати при изпълнението на отделните 
задачи, като съвкупност от действия и мерки,
следвани добри практики, прилагани информационни 
източници и нормативни изисквания, съблюдавани 
правила за ръководство на ресурсите и тяхната 
организация и други подобни обстоятелства,
очертаващи индивидуалния подход на участника по 
всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с 
организация на човешки ресурс и технически средства.

Техническото предложение надгражда минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация при условие, че са налични и четирите 
обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението 
на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво 
отделна задача (за целите на настоящата методика 
под „ задача “ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 
т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 
резултати)',

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите 
ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, 
пособия, срещи с Възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на 
отговорния/те за изпълнението й лице/лица;

60 точки
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представеното в 
документацията 
„Пълно описание на 
предмета на
поръчката ” и
Техническата 
спецификация с 
поясняващи 
текстове свързани 
с обясняване на 
последователността, 
ползваните похвати 
при изпълнението 
на отделните
задачи, като
съвкупност от 
действия, мерки, 
следвани добри 
практики, 
прилагани 
информационни 
източници и
нормативни 
изисквания, 
следвани правила за 
ръководство на 
ресурсите и тяхната 
организация и
други подобни 
обстоятелства, 
очертаващи 
индивидуалния 
подход на
участника по всеки 
етап от
изпълнението, като 
с така
представената 
надграждаща 
информация се 
удостоверява 
постигане на по- 
високо качество от 
минимално 
дължимото според

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 
организация на работата на екипа, с които да се 
гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в 
изискванията на Възложителя, които са описани като 
съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще 
доведе до повишаване качеството на изпълнение на 
поръчката.
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, 
означава обяснение за приложимостта и полезността 
на предложените дейности при изпълнението на 
поръчката.
Едновременно с това, така изразената организация на 

работа гарантира качество на изпълнението по всички 
задачи с конкретно посочени технически параметри, 
обосноваващи обвързването на участника с по- дълги 
гаранционни срокове от минималните за всички 
видове работи в обхвата на изпълнението. 
Едновременно с това е предложен иновативен подход, 
респ. следвана добра практика от участника за 
краткосрочно изпълнение, отчитаща спецификата на 
изпълнението в градски условия и в извънградски 
условия, както и отчитаща инфраструктурата на град 
Велико Търново. Едновременно с това резултатите от 
изпълнението в приложимите случаи са съобразени с 
критериите за достъпност за хора с увреждания, за 
което участникът е изразил конкретен подход 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.Едновременно с това са посочени мерки за 
качество на използваните материали и мерки за 
постигане на качество на работите и мерки, които 
гарантират здравословни и безопасни условия на труд 
и максимална сигурност на собствения персонал и 
други лица в хода на строителството и мерки при 
откриване на архиологочески находки и мерки за 
запазване от повреди и разместване на заварени 
подземни и надземни мрежи и съоръжения, 
геодезически знаци, зелени площи, декоративни 
дървета и други.
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спецификата на 
видовете работи и 
изпълнението има 
иновативни 
характеристики, 
позволяващо 
експлоатация 
резултатите за 
голям
срок/устойчивост на 
реализираните 
резултати/ 
предложен 
дълъг срок 
гаранционна 
поддръжка 
сметка 
изпълнителя 
всички резултати от 
изпълнението.

на
по-

и
по

за

за
на
на

40т. -  се получава, когато съдържанието на
Предложението за изпълнение на поръчката е в 
съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, като е представена 
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 образец №9 
и обявлението; и са описани характеристиките на 
подхода на участника за осъществяването на всяка 
задача с включена организация на човешки ресурси и 
технически средства и пособия, като участника е поел 
ангажимент да изпълни предвидените в обществената 
поръчка условия. Участника е посочил съобразяване 
на изпълнението с критериите за достъпност за хора с 
увреждания., но
- Организация на работа: надгражда представеното в 
документацията „Пълно описание на предмета на 
поръчката” и Техническата спецификация за някои 
видове работи с поясняващи текстове свързани с 
обясняване на последователността, ползваните 
похвати при изпълнението на отделните задачи, като 
съвкупност от действия и мерки, следвани добри 
практики, прилагани информационни източници и 
нормативни изисквания, съблюдавани правила за 
ръководство на ресурсите и тяхната организация и 
други подобни обстоятелства, очертаващи 
индивидуалния подход на участника по всеки етап от 
изпълнението по всеки вид работа с организация на 
човешки ресурс и технически средства и/или
- е налице едно или повече от следните 
обстоятелства съществено влияещи върху качеството 
на изпълнението, а именно:
- Така изразената организация на работа гарантира 
качество на изпълнението по всички задачи с 
конкретно посочени технически параметри, 
обосноваващи обвързването на участника с конкретно 
посочените от него гаранционни срокове, като те са 
по- дълги от минималните само за някои видове 
работи в обхвата на изпълнението.
- не е предложен иновативен подход, респ. следвана 
добра практика от участника за краткосрочно 
изпълнение, отчитаща спецификата за изпълнение в 
градски условия и/или в извънградски условия, и/или 
отчитаща инфраструктурата на град Велико Търново.
- не са предложени мерки, които гарантират 
здравословни и безопасни условия на труд и 
максимална сигурност на собствения персонал и други 
лица в хода на строителството и/или мерки при 
откриване на архиологочески находки и/или мерки за 
запазване от повреди и разместване на заварени 
подземни и надземни мрежи и съоръжения, 
геодезически знаци, зелени площи, декоративни

40 точки
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дървета и други.

20т. -  се получава, когато съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката е в 
съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, като е представена 
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 образец №9 
и обявлението.
Участника е посочил съобразяване на изпълнението с 
критериите за достъпност за хора с увреждания. 
Едновременно с горните условия е налице едно или 
повече от следните обстоятелства съществено 
влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:
- Представена е информация по всеки един елемент от 
задължителните елементи на организацията на работа, 
но предложената организация на работа отговаря на 
базовите изисквания за изпълнение на СМР, посочени 
в Техническите спецификации, без да е налице 
надграждане или предлагане на допълнително 
качество, а именно: когато в предложената 
организация на работа се ограничава единствено до 
възпроизвеждане на техническата спецификация от 
документацията и/ или информацията от „Пълно 
описание от предмета на поръчката” от 
документацията, без добавяне на поясняващи текстове, 
надграждащи вече представената информация в 
документацията и/или за част от работите 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, и/или от така представената информация не 
може да се установят конкретните ангажименти на 
участника по изпълнение на изискванията на 
документацията.
- участника се обвързва с минималните гаранционни 
срокове за всички видове работи в обхвата на 
изпълнението.

20т.
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- предложените методи и организация на работа, не 
съдържат допълнителни поясняващи текстове 
надграждащи техническото задание и спецификацията, 
включващи мерки имащи отношение към постигане и 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Забележка: Ако участник представи Организация на 
работа, която не отговаря на изискванията за 
съдържание и/или липсва информация по някой от 
задължителните елементи от организацията на работа, 
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 
дефинирани от възложителя групи рискове в документацията, които могат
да възникнат при изпълнението на договора:
1. Риск от закъснение началото па започване на работите:
2 Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на 
дейностите
3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.
4 Липса недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници с строителния процес
5 Промени в законодателството на Бъзгария ичи на ЕС;
6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от страна на Възложителя;
Г Риск от констатираме на недостатъци в изпълнението преди 
приемането на обекта
В Риск от проява на дефект в гаранционния срок
9 Трудности при изпълнението, продиктувани от протести, жачби и/ти 
други форми на негативна реакция от страна на местното население

На оценка по този подпоказател подлежат само оферти, в които са 
налице мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за 
преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, 
дефинирани от Възложителя

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

Фактори, влияещи 
на оценката 

свързана с 
управление на

Максимална оценка 40т. получава участникът:
- в чиято методология като допълнение са отчетени 
степента на влияние и вероятността за сбъдване на 
всяка група рискове (в стойностно изражение) и всяка

40 точки.
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групите рисковете 
, дефинирани от  

възлож ителя:

Участниците 
предлагат мерки за 
предотвратяване 
на настъпването и 
за преодоляване на 
последиците от 
сбъдването на 
всяка една група 
рискове,
дефинирани от 
Възложителя, като 
същите,
съответстват на 
възможностите на 
участника за 
реализацията им.

изложението 
следва да е 
адекватно на 
съответната група 
рискове
*адекватни на 
риска са дейности, 
съответствуващи 
на групата рискове, 
за които се 
отнасят.

стойност е мотивирана и обоснована;
- Представените мерки за предотвратяване на 
настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от 
Възложителя са адекватни* на съответния риск.

Много добра оценка 20т. получава участникът:
- в чиято методология като допълнение са отчетени 
степента на влияние и вероятността за сбъдване на 
повече от половината групи рискове (в стойностно 
изражение) и всяка стойност е мотивирана и 
обоснована;
- Представените мерки за предотвратяване на 
настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от 
Възложителя са адекватни * на съответния риск.

20 точки.

Забележка: В случай, че в Методологията за 
изпълнение липсва информация, относно / развити 
мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран 
от Възложителя риск/ и/или / 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.

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

До оценка по показателя (П2) 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 40 %.

Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален 
брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната 
оценка е 40 %.
На оценка подлежат ценообразуващите показатели, както следва:

Часова ставка
Допълнителни разходи върху ФРЗ 
Допълнителни разходи върху механизация 
Печалба
Доставно- складови разходи,
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посочени от участника в образеца на предлагана цена

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по следният начин:

П2 = Ц1 х 50 +Ц2 х 50 

Ц1 е Часова ставка, съгласно Ценовото'предложение на съответния участник.

Оценката на участниците се извършва при спазване на следната формула:

Ц1 = (Ц т т  / Щ)

Където Щ е Часова ставка съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Ц т т  е най- малката стойност на щ  съгласно Ценовите предложения на всички 
участници.

Ц2 = ( Ц2.1+ Ц2.2 +Ц2.3+Ц2.4) съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц2.1 -Допълнителни разходи върху ФРЗ
Ц2.2 -Допълнителни разходи върху механизация
Ц2.3 -Печалба
Ц2.4 -Доставно- складови разходи

Оценката на участниците се извършва при спазване на следната формула:

Ц2 = (Ц2пнп / Ц2Ц

Където Ц21 = ( 112.1+ Ц2.2 +Ц2.3+Ц2.4) съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник.

Където Ц 2тш  е най- малката стойност на Ц21 = ( Ц2.1+ U2.2 +112.3+112-4) съгласно 
Ценовите предложения на всички участници.

За нуждите на оценката във формулата Ц21 = ( Ц2.1+ II2.2 +U2.3+II2-4)

се сумират посочените числа в стойностни изражение без съответните мерни 
единици.

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по съответните 
показатели и подпоказатели ще се използва закръгляване 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. При установяване на 
аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва 
аритметично вярната стойност, като за база се вземат предложенията на участниците по Ц1 и 
Ц2. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията определя аритметично вярната 
сума и участникът е обвързан от така определената сума.
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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.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите е предварително 
обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58 
ППЗОП, а именно:

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 
преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие е чл. 58, ал. 2 
от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или 
повече оферти.

КОНСТАТИЦИИ И МОТИВИ НА КОМИСИЯТА ПО ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

Техническото предложение на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД отговаря 
на изискванията за съдържание и на предварително обявените условия и се оценява 
единодушно от комисията, както следва:

По подпоказател А. Организация на работа - 60 т. 
По подпоказател Б. Управление на риска - 40т. 

Общо за Показател П1 Методология на изпълнение -  100т. , при условие на методиката, 
че П1 = А + Б 

Мотиви по подпоказател А. Организация на работа.

При оценката комисията взе предвид информацията, изложена в Техническото предложение 
в част „Организация на работа” по реализиране предмета на поръчката от стр. 60- до стр. 146 от 
офертата. Изложена е координация на дейностите и са изложени методи за взаимодействие с 
различните участници в процеса на изпълнението. Представена е информация по всеки един от 
елементите по подпоказател А. Организация на работа.

1. Пълно описание на конкретната организация на работа по видове работи, с включени 
мерки по изпълнение на изискванията на техническата спецификация за организацията на 
работа и изискванията на обявлението с приложено разпределение на техническите и човешки 
ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. Участникът, определен за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ предлага организация на необходимия персонал и техника за изпълнението на 
обществената поръчка, в съответствие с предварително обявените условия на обществената 
поръчка.

Участникът представя пълно описание на видовете работи в обхвата на поръчката и 
организация и технология на тяхното изпълнение: земни работи- стр. 60-63; улични и пътни
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настилки- стр. 63-71; тротоарни настилки -  стр. 71-74; пътни съоръжения и техните 
принадлежности- стр. 75-79; просветляване- стр. 80; допълнителни работи- стр. 80- 82; В 
табличен вид е представена информация за вид СМР; работна сила/бригада/ за изпълнение; 
оборудване за изпълнение- стр. 83 до стр.95. За всяка дейност са дефинирани необходимите 
ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия. Предвиждат се срещи с 
Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др. Посочена е организация на персонала по 
видове работи и организация на техническото оборудване по видове работи. За всяка от 
дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява).

Посочено е, че предложените по- горе човешки ресурси и оборудване са минимално 
необходими за изпълнение на съответния вид СМР, като според зададените количества може да 
се увеличават тъй като дружеството разполага с достатъчно на брой квалифицирани инженерно- 
технически и изпълнителски кадри, както и богат набор от пътностроителни машини и 
автотранспорт. / стр.95/. Информация по елемента е изложена и в хода на цялостното изложение 
на Техническото предложение.

Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от 
елементите на Организацията на работа; Описани са характеристиките на подхода на 
участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и 
технически средства и пособия, като участника е поел ангажимент да изпълни предвидените в 
обществената поръчка условия.
Представената Организация на работа надгражда представеното в документацията „Пълно 
описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация за всички видове работи с 
поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при 
изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри 
практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани 
правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, 
очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид 
работа с организация на човешки ресурс и технически средства.

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи: срочност и качество на 
изпълнението. Комплекс от действия, с които участникът се ангажира за 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.

Информация е изложена в нарочен раздел в организацията на работа „А. 2 
Организационни възможности, методи на работа / стр.96-97/, като информация по елемента е 
изложена и в хода на цялостното изложение на Техническото предложение.
„Методологията за изпълнение на обекта представлява съвкупност от методи които ще се 
прилагат за изпълнение на СМР на обекта за постигане на основната цел - завършване в срок и с 
необходимото качество. Основните методи, които ще се прилагат за постигане на основната цел 
са:

а)Метод на последователно изпълнение на строителните процеси;
б)Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси при изпълнението 

на всяка фаза;
в)Метод на поточното изпълнение на строителните работи.
При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите 

метода, като основни са - метода на последователно и метода на поточното изпълнение.
Последователния метод се налага от необходимостта на спазване на някои задължителни 

технологични последователности. При прилагането на този метод, ще се появят и съответните 
технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на 
последващи работи. Такива събития са набиране проектна якост на бетона и др. При прилагане
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на метода ще се спазва принципа на надграждане и изпълнение от долните към горните 
завършващи пластове”

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на 
всяко едно от лицата по образец №13 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.

Участникът представя информация от стр.97- до стр.99 от организацията на работа.За 
изпълнение на поръчката е съставен ръководен екип от технически лица и изпълнителски кадри, 
подробно посочен в образец № 13.

„Изпълнителския състав - шофьори, машинисти и автомонтьор са пряко подчинени на 
ръководителя на екипа и на помощник - ръководителя. Те получават ежедневни разпореждания 
къде и какви видове работи ще изпълняват. Машинистите и шофьорите отчитат пред 
ръководителя на екипа извършената работа ежедневно, като попълват работна карта на 
машината или пътен лист, който се заверява от ръководителя на екипа или помощник - 
ръководителя. Шофьорите и машинистите, подпомогнати от автомонтьора са длъжни да 
извършват ежедневен преглед на техническото състояние на управляваните от тях машини и 
превозни средства преди започване на работа. При констатиране на неизправност съответната 
машина се спира от работа за деня, като за това се уведомява ръководителя на екипа и 
началника на ремонтната база, от където своевременно се изпраща заместваща машина до 
извършването на ремонта на титулярната. Шофьорите и машинистите са длъжни да поддържат 
управляваната от тях техника в добро състояние, винаги заредена с гориво-смазочни материали, 
да следят за сроковете на валидност на застраховките на машините, за сроковете на валидност 
на винетните стикери, длъжни са да изпълняват нарежданията на ръководителя на екипа и на 
помощник-ръководителя при изпълнението на видовете работи, на специалиста по здравословни 
и безопасни условия на труд по отношение спазването на нормите за безопасен труд.”

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да 
се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Информация по елемента е изложена и в 
хода на цялостното изложение на Техническото предложение.

4.Участникът описва организацията и координацията си при изпълнението на 
обществената поръчка.

Информация е представена от стр. 99-112, както и в хода на цялостното изложение на 
Техническото предложение.

Участника посочва, че разчитайки на натрупания богат опит в подготовката на 
строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на подобни обекти, 
отчитайки спецификата на изпълнението в градски условия и инфраструктурата на град Велико 
Търново ще предприеме мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите 
и туристите на Велико Търново.

Изпълнението на строителството ще създаде известно неудобство на живущите в гр. 
Велико Търново, като затваряне на отделни участъци от пътя за определен период, 
ограничаване достъпа до сгради и съоръжения, шум от работещата строителна механизация в 
зоната на обекта, както и замърсявания вследствие на строителните дейности. За да се намалят 
затрудненията и се гарантира безопасността и удобството на местното население, участникът 
предвижда мерки, които ще предприеме преди и по време на изпълнението на строителството.

„При изпълнение на строително - монтажните работи при рехабилитацията на уличната 
мрежа, затварянето на пътища ще бъде ограничено до минимум. Изпълнителят ще направи 
всичко възможно, за да не възпрепятства и да обезпечи непрекъснат поток на движението на 
превозни средства и пешеходци:
• Изпълнението на строително - монтажните работи, при рехабилитацията на участъците 

попадащи в населени места, ще се извършва без отбивен маршрут, т.е. на половин профил на 
пътя;
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• Всички изкопи и местата в района където ще се извършват строително - монтажни работи 
ще бъдат оградени и обезопасени. Ще се поставят предупредителни табели, маркировки и 
надписи, съгласно Наредба №2/22.03. 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Жителите на населените места ще бъдат своевременно уведомявани за извършването на 
строително - монтажните работи. На видни места ще бъдат поставени съобщения с 
информация относно продължителността и началото на извършваните СМР.” Посочват се и 
други мерки.

Участникът поема ангажимент за прилагане на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания.

Посочват се мерки за намаляване на силата на шума на и около строителната площадка; 
мерки за защита на околната среда от запрашеност, замърсяване, емисии на вредни газове, 
мерки срещу замърсяване на околната среда със строителни отпадъци както и мерки във връзка 
с „достъп до комунални услуги”
По време на изпълнението на строително - монтажните дейности при откриване на 

архиологически находки Изпълнителят своевременно ще уведомява Възложителя и 
компетентните институции.

В близост до архиологически находки строително - монтажните дейности ще се 
изпълняват при възможност ръчно с цел да се предпазят архиологически находки от увреждане

На стр. 111 в организацията на работа се излагат добри практики следвани от участника. 
Изложените методи в хода на цялостното изложение на Техническото предложение показват 
следване на добра практика от участника за крагкосрочно изпълнение, отчитаща спецификата 
на изпълнението в градски условия и в извънградски условия, както и отчитаща 
инфраструктурата на град Велико Търново.

5.Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на 
възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. 
Посочват се брой писмени доклади на изпълнителя до възложителя за напредъка на 
изпълнението, както и минималното съдържание на доклада.

Участникът представя информация на стр. 112 в организацията на работа.
„По предложение на Изпълнителя ще се изготвят подробни писмени месечни доклади, 
отразяващи в пълнота извършената през съответния месец работа. По този начин за целия 
период на договора Възложителя ще получи 48 броя месечни доклади.

Също така ще се определят дати на които да се провеждат съвместни разширени 
оперативки между представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор, на 
които да се дискутират проблеми, възникнали по време на изпълнение на работите, начини за 
решаването им, организационни задачи, да се поставят близкосрочни и средносрочни задания за 
изпълнение и др.” . Мерки по изготвяне на строителната документация са изложени от стр. 113. 
На стр. 114 се посочва лице за контакт с представители на възложителя.

6. 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.

Участникът представя информация на стр. 112 в организацията на работа. Посочват се 
лица и телефони за контакт с тях.
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7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни 
и безопасни условия на труд.

Участникът представя информация от стр. 55 до стр.126 от организацията на работа. 
Разпределени са конкретни отговорности на членове на екипа по изпълнение на мерките.

„.............  За специалист по здравословни и безопасни условия на труд е определен
Станислав Станчев, който е упълномощен да организира мероприятията по осигуряване
на безопасни условия на труд. Съвместно с ръководителя на екипа ще следи за спазването на 
нормативната уредба по безопасни условия на труд, ще извършва ежедневни и периодични 
инструктажи на инженерно —  техническия и работнически персонал, ще следи за носенето на 
фирмено работно облекло и лични предпазни средства. Отговорника по безопасни условия на 
труд ще докладва ежедневно на ръководителя на екипа за спазването на безопасните условия на 
труд по време на извършване на възложените работи, за настъпили произшествия или трудови
злополуки по време на работа Във фирма "Пътни строежи - Велико Търново"АД е
внедрена и работи интегрирана система за управление осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Тази система е 
приложима за дейностите по добив на трошенокаменни материали и производство на асфалтови 
смеси, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, зимно поддържане 
на пътища. Координатора по безопасност и здраве Станислав Станчев ще организира,
координира и контролира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд през цялото времетраене на строително - ремонтните работи.Инженерно - техническият и 
работнически персонал е назначен и работи на трудови договори, съгласно изискванията на КТ. 
За всички тях е осигурено фирмено работно облекло и лични предпазни средства, съгласно 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на работното място. На персонала на двете фирми са 
направени застраховки за трудова злополука, както и застраховка професионална отговорност в
строителството Преди започване и по времена изпълнение на работата техническия
ръководител е отговорен за организирането на безопасни условия на труд на обекта, който 
ръководи. Под негово ръководство се поставя временна сигнализация за обозначаване и 
обезопасяване на работните участъци, съгласно Наредба №3, като се следи ежедневно същата да 
бъде в изправност, разположена съгласно нормативните изисквания и с добра видимост. По 
негова преценка в участъци с намалена видимост (остри криви, кръстовища и др.) може да 
постави сигналисти с палки и радиостанции, които да регулират движението по време на работа.

Конкретно се посочват задълженията на техническите ръководители на обекта, касаещи 
здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).”. Информация по елемента е изложена и в 
хода на цялостното изложение на Техническото предложение.

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

Участникът представя информация от стр. 126 до стр. 132 в офертата.

За постигането на целите по качеството и осигуряването на качествено управление и 
дейност в „Пътни строежи - Велико Търново"АД са възприети за практическо прилагане осемте 
управленски принципа, а именно:
- Фокус върху клиентите - зависимост от клиентите и разбиране на техните настоящи и 
бъдещи нужди, посрещане на техните изисквания и надминаване на техните очаквания;
- Лидерство - Висшето ръководство и ръководния персонал на „Пътни строежи - Велико 
Търново" АД създават единство в предназначението, посоката и вътрешната среда на 
организацията. Те създават среда, в която хората могат изцяло да се включат в постигането на 
целите на организацията;
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- Съпричастност - най-големият потенциал е екипът от специалисти на всички нива на 
организацията. Техният пълен и активен ангажимент допринася да се използват способностите 
им за увеличаване ползите на организацията;
- Промесен подход - желаният резултат се постига по-ефикасно, когато свързаните с него 
ресурси и дейности се управляват като процес;
- Системен подход на управление - идентифицирането, разбирането и управлението на една 
система от взаимно свързани процеси за постигане на определена цел, допринася за 
ефективността и ефикасността на организацията;
- Непрекъснато усъвършенстване - основна цел на организацията е непрекъснатото и 
усъвършенстване;
- Фактически подход при вземане на решения - ефективните решения се базират на логически 
и интуитивен анализ на данни и информация;
- Взаимноизгодни отношения с доставчиците - стремеж да опознава и разработва от 
доставчици, но едновременно с това има предпочитания към работа с такива от т одобрени в 
резултат на оценена стабилна и добра практика по организация и изд доставките и качеството на 
доставяните материали.

Вземане на проби, изпитвания и одобрения
В процеса на изпълнение на строителните работи периодично ше се вземат проби и ще се 

следи качеството на изпълнение.
След всяка операция, която е завършена ще се правят изпитвания и тестове, съгласно 

изискванията за съответния вид дейност.
Последователността на контрола ще следва изпълнението на всички видове работи. 

Изпълнителят ще осигурява всичкото необходимо оборудване за провеждане на тестовете и 
изпитанията.

За ефективното функциониране на Интегрираната система за управление (ИСУ) са 
идентифицирани и управлявани всички протичащи във фирмите процеси, т.е. прилага се т.нар. 
"промесен подход", който е илюстриран на стр. 123 в офертата.

Схема на основните процеси е изобразена на стр. 131 в офертата.
По време на целия процес на строителство до завършване и предаване на обекта, ще се 

осъществява постоянен качествен контрол, обхващащ:
- контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали; контрол 
на количеството реално вложени материали;
- контрол за спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на 
инвеститора по задание;
- контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация; 
спазване на предвидените условия в договора за СМР; спазване на сроковете за изпълнение;
- постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи; осигуряване 
на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството.”
„За да се осигури съответствие на влаганите при изпълнение на обекта материали с 
определените изисквания, в "Пътни строежи - Велико Търново"АД е внедрена процедура, 
регламентираща реда за подбор и оценка на доставчици по предварително зададени критерии. 
Процесът обхваща:
предварително проучване и първоначални оценка на доставчиците; 
избор и одобряване на квалифицирани доставчици; 
периодична оценка на доставчиците;
Във фирмата се поддържа и актуализира "Списък на одобрени доставчици".
Всички закупени продукти и материали се подлагат на входящ контрол за съответствие с 
предварително зададени критерии, съдържащи се в писмени инструкции. Поддържат се записи 
от проведения входящ контрол. Наред с количествената и качествена проверка на материалите, 
от доставчиците се изискват декларации за съответствие, сертификати за качество и други 
документи.

Несъответстващите продукти се изолират и маркират. Не се допуска използването на 
несъответстващи материали и продукти при изпълнение на обекта.”.
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Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които 
са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката. Информация по елемента е изложена и в хода на 
цялостното изложение на Техническото предложение.

9. Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се 
съблюдават и тяхното конкретно приложение.

Участникът е изложил информация на стр. 132- 134 в организацията на работа и в хода на 
цялостното изложение на Техническото предложение.

10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти по 
време на гаранционния срок на обекта.

На стр. 134 участника посочва следното:
„Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи предмет 

на настоящата обществена поръчка да са 2 години над предвидените по Наредба № 2 / 
31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.

При получаване на съобщение от Възложителя за възникнал дефект по време на 
гаранционния срок, Изпълнителя ще изпрати ръководителя на екипа, който съвместно с 
упълномощен представител на Възложителя да извършат оглед на място и да оценят дефекта. 
Ще се оценява дали появилият се дефект е опасен (дупка в асфалтовата настилка, повреден 
елемент от пътната или улична инфраструктура и др.) или не застрашава нормалната 
експлоатация. В първия случай веднага ще се сигнализира и обозначи мястото и още в рамките 
на деня или не по-късно от 24 часа ще се осигури ремонтна група, която да извърши поправка на 
дефекта. Във втория случай ремонта на дефекта ще се извърши в рамките на 5 работни 
дни след констатирането на място на дефекта от представителите на Възложителя и 
Изпълнителя, съгласно чл.21, ал.З от Договора за изпълнение.”

11. Участникът представя описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение 
на поръчката, както и технологията на тяхното полагане, доставчиците, от които ще ги 
осъществява

Информация е представена както в хода на цялостното изложение на Техническото 
предложение, така и в частност от стр. 134 до стр. 137 в организацията на работа. Освен това са 
представени и Декларации за експлоатационни показатели, анализни свидетелства; декларация 
за характеристиките на строителния продукт; декларации за съответствие; сертификат за 
вътрешен производствен контрол; приложение А Сертификат за вътрешен производствен 
контрол; сертификат за съответствие; сертификат №2115 /стр. 161- 223/.

Информацията и следваната технология на участника обосновава обвързването му с по- 
дълги гаранционни срокове от минималните за всички видове работи в обхвата на 
изпълнението.

12. По строителната част -  участникът представя пълно описание на процесите и 
тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, 
вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко 
необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число 
конкретно посочване на материалните и човешки ресурси от стр. 60 до стр. 146:

Информацията е представена както в хода на цялостното изложение на Техническото 
предложение, така и в частност от сгр. 134 до стр. 146 от организацията на работа. На стр. 134-
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135 е представена информация относно производствена обезпеченост. Описание на процесите и 
тяхната последователност е изложено на стр. 137-146 от организацията на работа.

В хода на изложението са изложени мерки за запазване от повреди и разместване на заварени 
подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни 
дървета и други.

В отговор на изискването на Техническата спецификация, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка ’’Резултатите от изпълнението в приложимите случаи 
трябва да са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания” на стр. 102 в 
Организацията на работа участника се ангажира с предприемане на мерки по осигуряване на 
достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на 
хората с намалена подвижност, в това число на хората с увреждания. Така представената 
информация гарантира, че резултатите от изпълнението ще са съобразени с критериите за 
достъпност за хора с увреждания.

Организацията на работа показва всички процеси и етапи от изпълнението, в това число и 
подготвителни дейности на строителната площадка, проверка на строителна документация, 
мобилизация на ресурсите, подготовка на строителната площадка, обезопасяване, временно 
строителство, технологичната последователност на строителните процеси, мерки за намаляване 
на потенциалните въздействия върху околната среда, мерки за изпълнение на изисквания за 
управление на отпадъци, приемане и измерване на работите, изготвяне на документи за 
въвеждане на строежа в експлоатация и отговорности през гаранционен период. Участника се 
обвързва с по- дълги гаранционни срокове от минималните за всички работи в обхвата на 
поръчката и посочва конкретни действия при проява на дефект. Възложените СМР се 
изпълняват при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци, както и на 
другите изисквания на ЗУО и НУСОВРСМ. Така например в част „Разваляне на тротоарна 
настилка: развалянето на съществуващи тротоари ще се изпълнява от бригада от 10 работници, 
челен товарач Liebherr, бордови автомобил Mercedes, самосвал Ford Cargo D3430. Старите 
плочи се разместват и повдигат внимателно, като годните за повторна употреба се натоварват на 
ръка на бордовия автомобил, а негодните посредством челния товарач се натоварват на 
самосвал и се изхвърлят на депо за строителни отпадъци. Годните плочи се депонират на 
указано от Възложителя място......... ”/ стр.71/

Предвид мотивите по- горе комисията единодушно решава да оцени участника със 60 
т. по подпоказател А. Организация на работа. Оценката комисията извърши при 
стриктно спазване на условията на методиката за подпоказател А. Организация на работа.
В предложената организация на работа се организират човешки ресурси и технически средства 
и пособия, които се покриват от заявената осигуреност на ресурси от страна на участника. 
Участника заявява, че срочността на изпълнението ще се обуславя от ресурсната обезпеченост, 
както и че:

„Персонала на фирмата към настоящия момент надхвърля 400 човека, разпределени в 
строителни бригади, екипи по асфалтополагане, мостова бригада, персонал на асфалтовите бази 
и трошачните инсталации, строителна лаборатория. Съгласно проекта за реконструкция ние сме 
в състояние да предложим оптималния комплект от техническо ръководство, работна сила и 
строителна механизация и автотранспорт за изпълнението на поръчката, тъй като нашия 
персонал е в основната си част жители на община Велико Търново - не е необходимо 
транспортиране на работна сила от големи разстояния и разквартируването и по места, 
производствените бази на дружеството се намират на територията на общината - гаранция за 
бързина и навременност на доставките, ремонтно механичната база на дружеството е в 
с.Леденик, общ.Велико Търново -бързина при ремонта на машините и автомобилите.”.
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Декларираното разполагане с човешки ресурси се удостоверява от справка в Лакорда Web, 
от която е видно, че за 2016г. към дружеството има социално осигурени лица -  433.

Комисията оценява единодушно участника по подпоказател А. организация на работа тъй 
като представената информация от стр. 60 до стр. 146; от стр. 157 до стр. 223 в офертата 
надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и 
Техническата спецификация с поясняващи текстове свързани с обясняване на 
последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като 
съвкупност от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни 
източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната 
организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника 
по всеки етап от изпълнението, като с така представената надграждаща информация се 
удостоверява постигане на по- високо качество от минимално дължимото според спецификата 
на видовете работи и на изпълнението са присъщи добри прак тики, позволяващи експлоатация 
на резултатите за по- голям срок/устойчивост на реализираните резултати/ и предложен по- 
дълъг срок за гаранционна поддръжка за сметка на изпълнителя на всички резултати от 
изпълнението.

В част „Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” участникът е изложил информация от стр. 146 до 
стр. 156 в офертата по всеки един от дефинираните от възложителя рискове, както следва:

1. Риск от закъснение началото на започване на работите- стр. 147- 148;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение върху 
времето за изпълнение на обществената поръчка. Излагат се мерки за контролиране на времевия 
риск: пълно ресурсно осигуряване в съответствие с разчетите по време на строителството; 
следене на процесите с оглед своевременна реакция за привличане на допълнителна техника и 
персонал.

Фирмата разполага с достатъчно ресурси, гарантиращи бързата организация и прегрупиране 
на личния състав и техника, които да осигурят навременното стартиране на работите на обекта.

Риска от закъснение на началото на започване на работите независимо по чия вина е 
настъпил може да бъде преодолян чрез създаването на добра организация на работа, ако е 
необходимо , и на две смени, чрез включване на допълнителна техника и работна ръка за 
ускоряване на темповете на работа. Посочват се мерки сред които:

- проследяване в дългосрочен и краткосрочен план прогнозата за времето и 
предвиждане на възможните видове СМР и дните, в които тяхното извършване ще бъде 
възможно - за изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа инж.Г.Козаров

- провеждане на първоначална среща с всички участници в строителния процес за 
запознаване с условията за изпълнение на обекта и очакванията - за изпълнението ще отговаря 
ръководителя на екипа инж.Г.Козаров;

- чрез линейния график за изпълнение ще се установи кои са процесите, на които ще 
се отрази закъснението и с увеличаване на кои звена и технически средства за какво време ще се 
навакса закъснението - за изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа инж.Г.Козаров

- оптимизиране работното време на обекта чрез разместване на почивните дни на 
работните звена, така че да съвпадат с неблагоприятните за работа дни, полагане на извънреден 
труд в рамките на КТ, временно увеличаване на работното време, увеличаване броя на 
работните звена - за изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа инж.Г.Козаров. Посочват 
се и много други мерки. Представена е надграждаща информация относно обхват и степен на 
въздействие и вероятност за възникване.

2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите- стр. 148-150;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки като:
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„ ............ Липсата на основни машини не може да повлияе за изоставане в графика за
изпълнение, тъй като „Пътни строежи - Велико Търново"АД притежава богат набор от 
пътностроителни машини и автотранспорт, което позволява своевременната замяна на 
евентуално аварирала машина, времето за ремонт на която сериозно би застрашило срока за 
изпълнение. Фирмата притежава ремонтно - механична база в с.Леденик, напълно оборудвана за 
извършване на аварийни и планови ремонти на всякакъв вид строителна техника, което е 
гаранция за бързото връщане на аварирала машина обратно на работа на обекта. Проблеми при 
доставката на основни строителни материали също не биха могли да застрашат графика за 
изпълнение, тъй като „Пътни строежи - Велико Търново"АД притежава две собствени 
производствени бази в с.Русаля и с.Шереметя, които са оборудвани с асфалтосмесители и
трошачно -  сортировъчни инсталации’- Неблагоприятните климатични условия са фактор,
на който човека не може да влияе и тяхното проявление като риск, застрашаващ изоставането от 
графика за изпълнение е много вероятен и може да достигне сериозни размери. При настъпване 
на този риск неговото неблагоприятно въздействие може да се намали до минимум посредством 
своевременното създаване на гъвкава организация на работа и работното време, с оглед 
ускоряване на дадени видове работи, които не се влияят от лошите метеорологични условия за 
сметка на такива, които се влияят. След отминаване на неблагоприятните метеорологични 
условия ще се оптимизира работния процес чрез преработване на линейния график, като се 
ускори работата по забавените видове работи с използването на допълнителни хора и техника, с 
които фирмата разполага. Внимателно изготвяне на график за доставка на материалите, ще 
бъдат доставени всички материали от „външни" доставчици, които ще се съхраняват в 
складовата база на „Пътни строежи - Велико Търново"АД, а тези, които се произвеждат от 
фирмата (като трошен камък и фракции) ще се депонират на площадки в близост до обекта. 
Това ще гарантира сигурността на доставките в точния момент на влагането на съответния 
материал. Ще се набележат и алтернативни доставчици с оглед недопускане липса на конкретен 
материал на обекта- за изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа инж.Георги Козаров;
 Провеждане на разяснителни мероприятия сред местното население във връзка с проекта -
срещи, обявление и др. - за изпълнението ще отговарят изпълнителните директори -инж.Филип 
Маринов и инж.Румен Игнатов. Създаване на възможно най-добра организация на работа и 
временна организация на движението за изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа 
инж.Георги Козаров. Удължаване на работния ден за изпълнението ще отговарят 
изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов. Посочват се и много 
други мерки. Представена е надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие 
и вероятност за възникване.

3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта- стр. 150-151;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които:

- своевременно изготвяне на разплащателните документи съгласно договора за 
изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен 
Игнатов;

- работа с нова строителна техника и механизация за изпълнението ще отговарят 
изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов;

- осигуряване на кредитна линия от банка за изпълнение на конкретния обект, 
изработване на компенсационен график на паричния поток за изпълнението ще отговарят 
изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов ;

- изготвяне на оценка на възникнала авария. При невъзможност за отремонтиране на 
място се доставя друга машина на мястото на авариралата - за изпълнението ще отговаря 
инж.Илия Илиев - ръководител Механизация , Автотранспорт и РМБ. Посочват се и много 
други мерки. Представена е надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие 
и вероятност за възникване.
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4. Липса/недостатъчно съдействие и/ши информация от страна на други участници в 
строителния процес- стр. 151-152;
Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които:

- своевременно изискване на необходимата информация - за изпълнението ще 
отговаря ръководителя на екипа инж.Георги Козаров;

- настойчиво търсене на необходимото съдействие от другите участници в 
строителния процес до получаване на желаните резултати за изпълнението ще отговаря 
ръководителя на екипа инж.Г еорги Козаров ;

- предварително проучване на потенциални нови доставчици - за изпълнението ще 
отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов;

- мерки за публичност и комуникация - ежеседмични срещи на всички участници в 
строителния процес за преодоляване на различия на мнения по отношение на изпълнението на 
строежа - за изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и 
инж.Румен Игнатов;

-управление на доставките - изготвяне на списъци на одобрени доставчици, 
отговарящи на критериите от системата за управление на качеството на дружеството - за 
изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен 
Игнатов .Посочват се и много други мерки.Представена е надграждаща информация относно 
обхват и степен на въздействие и вероятност за възникване.

5. Промени в законодателството на България или на ЕС- стр. 152-153;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които:
- своевременно изискване на необходимата информация за настъпилите промени - за 
изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен 
Игнатов ;
- анализиране на промените и тяхното отражение върху строителния процес - за изпълнението 
ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов;
- установяване на максимално бърза връзка с участниците в строителния процес и нужното 
съдействие от тях. Посочват се и много други мерки. Представена е надграждаща информация 
относно обхват и степен на въздействие и вероятност за възникване.

6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 
страна на Възложителя стр. 153-154;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които: набавяне на допълнителен финансов ресурс 
от Изпълнителя чрез заеми от финансови институции-за изпълнението ще отговарят 
изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов. „Ако Възложителя 
забави плащане към Изпълнителя съгласно договора, последния ще поиска да се информира 
какви са обективните причини за това, както и какви действия възнамерява да предприеме 
Възложителя за решаване на проблема. Междувременно този факт няма да застраши 
изпълнението на договора, няма да се отрази на сроковете, фиксирани в графика, нито на 
доставките на материали или заплащането на персонала на Изпълнителя, тъй като същия 
притежава достатъчен финансов ресурс, деклариран в настоящата обществена поръчка, който 
му позволява да работи и завърши обекта без финансови сътресения.” Посочват се и много 
други мерки. Представена е надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие 
и вероятност за възникване.

7. Риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта -  
стр. 15 4;
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Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които:

- спазване технологична дисциплина по време на работа от Изпълнителя - за изпълнението ще 
отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов;
- мобилизиране ресурсите на Изпълнителя за отстраняване на констатираните недостатъци 
преди датата на приемане на обекта - за изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - 
инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов. Посочват се и други мерки. Представена е 
надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие и вероятност за възникване.

8. Риск от проява на дефект в гаранционния срок -  стр. 154-155;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които: изпълнение на строително - монтажните 
работи с необходимото качество;осигуряване на нормални експлоатационни условия по време 
на гаранционния период; своевременно отстраняване на дефекта от Изпълнителя, съгласно 
заложените в договора срокове - за изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - 
инж.Филип Маринов и инж.Румен Игнатов. Посочват се и други мерки. Представена е 
надграждаща информация относно обхват и степен на въздействие и вероятност за възникване.

9. Трудности при изпълнението, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на 
негативна реакция от страна на местното население- стр. 155-156;

Анализирани са факторите, свързани със строителния процес които дават отражение за 
проявата на риска. Посочват се мерки сред които: стриктно спазване на технологичната 
дисциплина по време на работа; недопускане замърсяване с отпадни материали като: прах, кал, 
изкопана земна маса, разкъртен бетон и др. За изпълнението ще отговаря ръководителя на екипа 
инж.Георги Козаров; работа в рамките на установеното работно време и осигуряване на 
възможност за почивка на местното население от извършваните строителни работи - за 
изпълнението ще отговарят изпълнителните директори - инж.Филип Маринов и инж.Румен 
Игнатов. Посочват се и други мерки. Представена е надграждаща информация относно обхват и 
степен на въздействие и вероятност за възникване.

Участникът е представил система за управление на риска е включена организация по 
изпълнението на мерките за предотвратяване/преодоляване на рисковете, дефинирани от 
възложителя. От стр. 146-147 участника обяснява вижданията си за управление на риска, като е 
представена информация и в част „Общи положения”, и „Стратегия за управление на 
дефинираните рискове”.

Представената система гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия 
на работа, включително и в условията на реализиран риск. Представена е информация за 
управление на всеки един от дефинираните в методиката рискове, която включва информация 
относно:

1. Изчерпателно развити мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от 
Възложителя рискове и

2. Изчерпателно развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно 
сбъдване.

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 лицата с роля по 
управление на риска в хода на цялостното изложение. Представената информация включва за 
всеки риск изискуемото поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще 
извършат мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на 
екипа по мерките/.
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В допълнение мотивирано и обосновано са отчетени степента на влияние и вероятността за 
сбъдване на всички рискове, като представената информация е мотивирана и обоснована. 
Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя са адекватни на съответния 
риск, изчерпателно развити са и изпълнението им е гарантирано от страна на участника. 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.

Изложената информация по Б. Управление на риска от стр. 146 до стр.156 мотивира 
комисията единодушно да оцени офертата на участника с максимален брой точки по този 
подпоказател, а именно с 40 т.

Комисията при стриктно спазване на условията на методиката, съгласно 
предварително обявените условия на обществената поръчка и като взе предвид 
съдържанието на Техническото предложение по подпоказател А. Организация на работа и 
подпоказател Б. Управление на риска на допуснатата оферта, изложената и като се 
мотивира с изложените констатации в настоящия протокол и съдържанието на 
изложението оцени офертата на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, както 
следва:

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

КО = П1 х 60% + П2 х 40%

Показател -  П 
(наименование)

Получен бр. точки
Относителна 

тежест в
КО

Рез\лтат

Методология за изпълнение- П1
П1 = А + Б 

където:

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

По подпоказател А. Организация 
на работа -  60т.

По подпоказател Б. Управление на 
риска - 40т.

П1- общо -  100т.

60% 60

Ценови критерий -  П2
Подлежи на оценка на по- късен 
етап от работата на комисията

40% -

Мотиви: съгласно подробно посочените правни и фактически основания в 
настоящия протокол, изложени по- горе.

Комисията приключи работа в 17:00 часа, като съгласно планиран график ще проведе 
заседание на дата 20.09.2016 г. в 11:00 часа в заседателна зала в административната сграда на 
Община Велико Търново за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник. 
Участниците са уведомени чрез изпращане на съобщение с изх. № 91-00-84 от дата 
14.09.2016г. на посочените в офертите електронни пощи и чрез публикуване на съобщението на 
профил на купувача, предварително оповестен на участниците с откриването на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.
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14.09.2016г. на посочените в офертите електронни пощи и чрез публикуване на съобщението на 
профил на купувача, предварително оповестен на участниците с откриването на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАтаЛ^йнж. ДинкоДСечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
тсриториятаТчгОбщина Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя П^рсша Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2<Щшиела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;

у|Русанка /^йександрова-  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

 * ............
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура’’

5. инж. Цагрю Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

6. Иван/ Иванов/- Главен специалист;

7. ончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




