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ПРОТОКОЛ  № 2 
 

На 03.08.2020г., в 13.00 часа, в заседателна зала на Община Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община 
Котел по три обособени позиции” комисия, назначена със Заповед № РД - 13 - 13 / 
14.01.2020 г. на заместник кмета на Община Котел - Детелина Адамова, възложител 
съгласно заповед № РД 13 – 208 / 18.06.2019 г. в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС” 
         ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор „ППОПИС” 
                           2. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
да проведе следващото си заседание. Комисията, след като констатира, че срокът на 

валидност на офертите на участниците е изтекъл, взе решение  да покани участниците 
да потвърдят валидността на офертите си за срок до 31.10.2020 г. С оглед на взетото 
решение комисията изпрати покани до всички участници. 

На 01.09.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел, комисията се 
събра в същия състав да проведе следващото си заседание. 

В отговор на изпратените покани : с изх. №  30 – 00 – 286 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 
00 – 287 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 00 – 288 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 00 – 289 / 
04.08.2020 г. и изх. №  30 – 00 – 290 / 04.08.2020 г. до участниците е  постъпило писмено 
потвърждение валидността на офертите им  до 31.10.2020 г. от всеки един от тях.  

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 -134 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 05 – 5 / 01.04.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” 
ДЗЗД, гр.София. Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и 
непрозрачен, председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните 
документи :  

- Писмо-опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София – г-н Свилен Чичев; 

- „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 1; 

- „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” – 4 (четири) броя : 
по един брой от обединението, от всеки съдружник в обединението и един от 
подизпълнителя – „ПРОИНФРА” ООД, гр.София по обособена позиция № 1; 

- Декларация от подизпълнителя „Образец” № 4 по обособена позиция № 1; 
- „Декларация при съвместна дейност – обединение – Образец № 5” – 2 (два) броя: 

по един брой от двамата съдружника по обособена позиция № 1; 
- Оптичен носител /СD/ по обособена позиция № 1; 
- „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 2; 
- „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” – 4 (четири) броя : 

по един брой от обединението, от всеки съдружник в обединението и един от 
подизпълнителя – „ПРОИНФРА” ООД, гр.София по обособена позиция № 2; 

- Декларация от подизпълнителя „Образец” № 4 по обособена позиция № 2; 
- „Декларация при съвместна дейност – обединение – Образец № 5” – 2 (два) броя: 

по един брой от двамата съдружника по обособена позиция № 2; 
- Оптичен носител /СD/ по обособена позиция № 2. 
Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и 
„Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап” и установи, че участникът е представил 4 (четири) броя Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат : по един брой ЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, от съдружниците : „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и от 
подизпълнителя „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. 
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Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София е представил 
всички необходими документи, за които в протокол № 1, комисията е констатирала, 
че една част от тях не са представени, а друга част са представени, но не съдържат 
необходимата информация съгласно изискванията на възложителя.   

В документ „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 1 
участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София заявява, че ще 
ползва за подизпълнител „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. В същия документ, 
участникът при изпълнението на обособена позиция № 1 се позовава на капацитета 
на трето лице – същото търговско дружество - „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което 
ще извършва доставки на материали. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ 
– НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по 
обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – 
НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция 
на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че 
участникът е представил 4 (четири) броя Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат : по един брой ЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, от съдружниците : „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и от 
подизпълнителя „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. 

В документ „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 2 
участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София заявява, че ще 
ползва за подизпълнител „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. В същия документ, 
участникът при изпълнението на обособена позиция № 2 се позовава на капацитета 
на трето лице – същото търговско дружество - „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което 
ще извършва доставки на материали. 

Комисията разгледа всички ЕЕДОП представени от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ 
– НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 2. 

В документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената 
поръчка, в т. 6.6. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствие с тях  
са посочени минимални изисквания към техническите и професионални способности по 
чл. 63 ал. 1 от ЗОП към участниците. За обособена позиция 2, Възложителят е поставил 
изискване за изпълнено строителство по изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на водопроводна/и мрежа/и с обща дължина минимум 7000 м. След 
изпращане на Протокол № 1 на комисията към участника, същият е представил 
документи за „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което да бъде включено при изпълнение на 
поръчката и с чийто опит участникът доказва покриването на критериите за допустимост 
по ОП2 по отношение на минималните изисквания към техническите и професионални 
способности по чл. 63 ал. 1 от ЗОП. При направена справка в Централния 
професионален регистър на строителя, се констатира, че предложеният 
подизпълнител/трето лице е регистриран за строежи Четвърта група - строежи от трета 
до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. Съгласно издаденото 
разрешение за строеж и документацията за участие в обществената поръчка, обектът 
по ОП 2 е четвърта група, втора категория. Участниците и техните подизпълнители, ако 
има такива, или други трети лица попълват съответните полета в ЕЕДОП, с което 
показват опит през последните пет години при изпълнение на строителство, което е 
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идентично или сходно с предмета и обема на обособената позиция от обществената 
поръчка, за която се подава оферта, с посочване на изпълнения вид и обем, дата на 
приемане/приключване, стойност и др. информация по преценка на участника. Посочват 
се и данни за съответният възложител. От представената информация за „ПРОИНФРА” 
ООД, гр.София става ясно, че същия е бил част от ДЗЗД „АКВА-ИНФРА“ при изпълнение 
на обект втора категория. Като се отчете фактът, че строителят „ПРОИНФРА” ООД, 
гр.София няма право да изпълнява обекти от тази категория, се налага изводът, че 
участието му в изпълнението на този обект не може да се счита за опит при 
строителство на обект идентичен или сходен с предмета и обема на обособена позиция 
2 от обществената поръчка, за която е подадена офертата. 

Във връзка с гореизложеното комисията счита, че участникът не покрива 
минималните изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63 ал. 
1 от ЗОП към участниците за обособена позиция 2 за изпълнено строителство по 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна/и мрежа/и с обща 
дължина минимум 7000 м и на основание Раздел VI.8.6., б. „б“, предложение първо от 
изискванията на възложителя РЕШИ : предлага участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ 
СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр. София да бъде отстранен от по - нататъшно участие по ОП 2 от 
поръчката. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 133 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 05 – 2 / 31.03.2020 г. от участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и 
непрозрачен, председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните 
документи :  

- Писмо – опис с изх. № ИС–ИХ2003019/30.03.2020 г. на допълнително 
представените документи от управителя на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична – г-н Йордан Кълвачев; 

- Оптичен носител /СD/ - 3 (три) броя : по един брой за обособени позиции № 1, № 
2 и № 3. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция 
на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” и установи, че 
участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че участникът 
е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. 
формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 2 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  
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Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 3 - „Реконструкция на 
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  и 
установи, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 3 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 136 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 05 – 4 / 31.03.2020 г. от участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  

- Писмо – опис с изх. № АБ–ИХ2003015/30.03.2020 г. на допълнително 
представените документи от управителя на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, 
гр.София – г-н Иван Иванов; 

- Оптичен носител /СD/ - 3 (три) броя : по един брой за обособени позиции № 1, № 
2 и № 3. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция 
на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” и установи, че 
участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че участникът 
е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. 
формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 2 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 
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Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 3 - „Реконструкция на 
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  и 
установи, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 3 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

В отговор на писмо изх.№ 08 – 00 – 178 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 05 – 1 / 31.03.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  

- Писмо–опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София – г-н Чавдар Савов; 

- Оптичен носител /СD/  - 1(един) брой. 
Комисията отвори приложения диск и констатира, че участникът е представил 3 (три) 

броя ЕЕДОП в PDF формат : 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и № 3 от  
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София, 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и 
№ 3 от „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София и 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и 
№ 3 от „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София направи преценка, че офертата на участника 
по обособени позиции № 2 и № 3 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И 
КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3 до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническите предложения. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 135 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 00 – 3 / 31.03.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  

- Списък–опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София – г-н Георги Савов; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение от 09.03.2018 г., 
издадено от „Траяна Агро” ООД, гр.Стара Загора на „ИНФРАСТРУКТУРНИ 
СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора; 

- Заверено копие на приемателен протокол от 28.11.2017 г.; 
- Оптичен носител /СD/  - 1(един) брой. 

Комисията отвори приложения диск и констатира, че участникът е представил 2 (два) 
броя ЕЕДОП в PDF формат : 1 (един) ЕЕДОП за обособена позиция № 1 от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София и 1 (един) ЕЕДОП за обособена позиция № 1 от 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София  направи преценка, че офертата на участника по 
обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
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финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

На своите заседания проведени в периода  от 02.09.2020 г. до 16.10.2020 г. в 
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа техническите предложения 
на участниците. 

 
Участник № 1 - ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 
/осем/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация:  

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 1 – Представена в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Представено в Приложение 1 /Строително 
предложение/ 

В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО -  
Представена в Приложение 2 /Времеви график/ 

Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ – Представени в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Участникът декларира, че: 
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 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Приложение 1 – строително 
предложение, Приложение 2 – линеен календар график, Приложение 3 – диаграма на 
работната ръка, Приложение 4 – диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1.  Участникът не е представил строителна програма и времеви график, част от 
които е и „мрежови график“ за изпълнение на обособената позиция от поръчката. 
Представен е само линеен график на строителството, от който не може да се 
направи извод до колко участникът е отчел последователността, 
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продължителността и разпределението във времето за всеки етап от изпълнение 
на Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, 
изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и 
оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, 
пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване 
на дефекти, както и доколко включения в графика метод на критичния път 
позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от 
дейности като се отчитат времената им за изпълнение и зависимостите между 
тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички 
планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или 
най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 1 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София като 
„неподходяща“, съгласно изискванията, посочени в документацията към поръчката и на 
основание Раздел VI.8.6., б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя 
РЕШИ : предлага същият да бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 1 от 
поръчката. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  
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Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
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обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  
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1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите, арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1 , подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 
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В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 
заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
1 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 1 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 1 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 1. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката, съгласно 
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изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 
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 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Нейково, 
цитирани са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и 
е посочен материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за 
полагане на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са 
изброени три етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и 
временно строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими 
протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство и отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт 
образец 15 и 16 съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия 
етап – подготовка на строителството. В този етап е описано подробно планирането на 
мобилизацията, ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, 
доставката на материали, изграждане на временна база, организацията на движение, 
поставяне на указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, 
пропускателен режим на обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е 
таблица с основните строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. 
В таблицата са посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на 
който отговарят. Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния 
проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
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разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
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комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 
заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
2 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 2 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 2 от поръчката. 
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 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 2. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 
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 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
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на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 
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се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
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резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 
заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
3 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 3 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 3 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 По отношение на предложените допълнителни мерки за опазване на околната 
среда не е отчетено, че обектът на работа е в зона на Натура 2000 и не са 
предвидени специални мерки за това. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 3. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
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по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
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липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
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на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1 , подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
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за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 
заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
1 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 1 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 1 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
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 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 1. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция  № 2 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  
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 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в село  Нейково, 
цитирани са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и 
е посочен материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за 
полагане на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са 
изброени три етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и 
временно строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими 
протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство и отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт 
образец 15 и 16 съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия 
етап – подготовка на строителството. В този етап е описано подробно планирането на 
мобилизацията, ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, 
доставката на материали, изграждане на временна база, организацията на движение, 
поставяне на указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, 
пропускателен режим на обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е 
таблица с основните строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. 
В таблицата са посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на 
който отговарят. Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния 
проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 
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По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  
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Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 



30 
 

заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
2 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 2 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 2 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 2. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 



31 
 

технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
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етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени са 
всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
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отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това е 
възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 
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Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 
елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 
резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и 
инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 
изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо 
изискванията на техническата спецификация постигане на резултати и може да бъде 
заключено мотивирано наличието на следните надграждащи техническото предложение 
условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
3 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 3 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 3 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета 
на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 По отношение на предложените допълнителни мерки за опазване на околната 
среда не е отчетено, че обектът на работа е в зона на Натура 2000 и не са 
предвидени специални мерки за това. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 
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Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 3. 

 
Участник № 4 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 
/осем/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация : 

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 2  

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 

НАПРЕЖЕНИЕ  
Участникът декларира, че: 

 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2  от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  
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 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, от 
който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 
нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, 
доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по 
улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, 
отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко включения 
в графика метод на критичния път позволява ефективното планиране и 
приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат времената им за 
изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия 
път за изпълнение на всички планирани дейности, както и кога най-рано или най-
късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. 
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2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 2 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ : предлага същият да 
бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 2. 

 
Участник № 4 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 
/осем/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
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получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, от 
който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 
нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, 
доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по 
улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, 
отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко включения 
в графика метод на критичния път позволява ефективното планиране и 
приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат времената им за 
изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия 
път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), 
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както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна 
планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 3 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ : предлага същият да 
бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 3. 

 
Участник № 5 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата му 
не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение на обекта, 
предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно приложен 
линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, по обр.2а 
до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 
/осем/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за 
опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация:  

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 1 – Представена в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Представено в Приложение 1 /Строително 
предложение/ 

В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО -  
Представена в Приложение 2 /Времеви график/ 
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Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ – Представени в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер в 
една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са : Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на обособена позиция 1, 
отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, 
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от който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 
нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на 
Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни 
работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на 
Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко 
включения в графика метод на критичния път позволява ефективното 
планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат 
времената им за изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени 
най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и 
съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да 
започне работата по конкретна планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

3. От представената диаграма на работната ръка не може да се добие 
увереност, че има пълно съответствие с представения линеен график, тъй 
като броят на работниците е даден на интервали от по 6 дни за периода на 
изпълнение на обекта, а линейния график е даден по дни. 

4. От представената диаграма на механизацията, комисията прецени, че не 
може да се добие увереност, че има пълно съответствие с представения 
линеен график, тъй като броят на машините е даден на интервали от по 6 дни 
за периода на изпълнение на обекта, а линейния график е даден по дни. 
Освен това в представената диаграма на механизацията, участникът не 
показва в кой момент, кой вид машина ще използва, а представя единствено 
броя на машините. 

На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 1 на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ : предлага същият да 
бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 1. 

Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно 
22.10.2020 г. в 14.00 часа в заседателната зала на Община Котел, на което ще бъдат 
отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение ще бъде публикувано 
на 19.10.2020 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в 
профила на купувача.   

 
Дата и час на приключване на протокола: 16.10.2020 г. в 15.45 часа. 
 
 

Председател:  : инж. Яна Гавова ………/п/*………….. 

Членове: 1.  инж. Дорина Митева : ………/п/*…..……… 

                 2. Добри Николов : ………/п/*..…………….  
 

 
Заличена информация на  
основание чл.37 от ЗОП 
във връзка с ЗЗЛД 
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 ПРОТОКОЛ  № 3 
 

На 22.10.2020 г., в 14.00 часа, в заседателната зала на Община - Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет : „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община 
Котел по три обособени позиции”  комисия, назначена със Заповед № РД 13 - 13 / 
14.01.2020 г. на заместник кмета на Община Котел – Детелина Адамова, възложител 
съгласно заповед № РД 13 – 208 / 18.06.2029 г.  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Яна Гавова  – директор дирекция „УТЕС” 
         ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор дирекция „ППОПИС“ 
                            2. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
да проведе следващото си заседание. При отваряне на ценовите оферти 

присъства г-н Ангел Мъстев, упълномощен с пълномощно от г-н Иван Иванов – 
управител на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София. Пълномощника се 
легитимираха с лична карта, представи екземпляр от пълномощното си и се вписа в 
Регистъра на присъстващите при отваряне на ценовите оферти.  

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по показател ТП – 
„Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от поръчката“, както 
следва: 

За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” : 

- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел” : 
- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
Комисията  е предложила за отстраняване участниците :  
1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София  по обособени позиции 

№ 1 и № 2 
2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3 
3.  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 
и няма да отвори ценовите им предложения. 
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците. 
След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва :  

1. За изпълнение на обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”  обща цена от  
863 128.54 (осемстотин шестдесет и три хиляди сто двадесет и осем лева и петдесет и 
четири стотинки) лева без включен ДДС и 1 035 754.25 (един милион тридесет и пет 



хиляди седемстотин петдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) лева с ДДС, в 
т.ч.: 

 1.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 822 027.18 (осемстотин 
двадесет и две хиляди и двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки ) лева без 
включен ДДС. 

   1.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в 
размер на  41 101.36 ( четиридесет и една хиляди сто и един лева и тридесет и шест 
стотинки) лева без включен ДДС. 

 След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва: 

 2. За изпълнение на обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”  обща цена от  2 154 460.76 (два 
милиона сто петдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева и седемдесет и 
шест стотинки) лева без включен ДДС и 2 585 352.91 (два милиона петстотин 
осемдесет и пет хиляди триста петдесет и два лева и деветдесет и една стотинки) 
лева с ДДС, в т.ч. : 

2.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 2 051 867.39 (два милиона 
петдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и тридесет и девет 
стотинки) лева без включен ДДС. 
      2.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  102 593.37 (сто и две хиляди петстотин деветдесет и три лева и тридесет и седем 
стотинки) лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва: 
      3. За изпълнение на обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” обща цена от 
1 617 665.48 (един милион шестстотин и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет 
и пет лева и четиридесет и осем стотинки) лева без включен ДДС и 1 941 198.58 
(един милион деветстотин четиридесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и 
петдесет и осем стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 
       3.1. Стойност на обекта, съгласно количествено-стойностно сметка, в размер на 
1 540 633.79 (един милион петстотин и четиридесет хиляди шестстотин тридесет и три  
лева и седемдесет и девет стотинки) лева без включен ДДС. 
      3.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  77 031.69 (седемдесет и седем хиляди тридесет и един лева и шестдесет и девет 
стотинки) лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 



Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София и които са както следва: 

1. За изпълнение на обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” обща цена от  
862 517.74 (осемстотин шестдесет и две хиляди петстотин и седемнадесет лева и 
седемдесет и четири стотинки) лева без включен ДДС и 1 035 021.29 (един милион 
тридесет и пет хиляди и двадесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева с 
ДДС, в т.ч.: 

 1.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 821 445.47 (осемстотин 
двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и четиридесет и седем 
стотинки ) лева без включен ДДС. 

   1.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в 
размер на  41 072.27 ( четиридесет и една хиляди и седемдесет и два лева и двадесет 
и седем стотинки) лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София, и които са както следва: 

 2. За изпълнение на обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” обща цена от 2 154 669.01 (два 
милиона сто петдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и една 
стотинка) лева без включен ДДС и 2 585 602.81 (два милиона петстотин осемдесет и 
пет хиляди шестстотин и два лева и осемдесет и една стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 

2.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 2 052 065.72 (два милиона 
петдесет и две хиляди и шестдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) лева без 
включен ДДС. 
      2.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  102 603.29 (сто и две хиляди шестстотин и три лева и двадесет и девет стотинки) 
лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София, и които са както следва: 
      3. За изпълнение на обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” обща цена от 
1 616 593.53 (един милион шестстотин и шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и 
три лева и петдесет и три стотинки) лева без включен ДДС и 1 939 912.24 (един 
милион деветстотин тридесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и 
двадесет и четири стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 
       3.1. Стойност на обекта, съгласно количествено-стойностно сметка, в размер на 
1 539 612.89 (един милион петстотин тридесет и девет хиляди шестстотин и 
дванадесет лева и осемдесет и девет стотинки) лева без включен ДДС. 



      3.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  76 980.64 (седемдесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет лева и шестдесет и 
четири стотинки) лева без включен ДДС. 

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията и тя продължи работата си с разглеждане на ценовите 
оферти на участниците в закрито заседание.  

На своите заседания проведени в периода  от 23.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в 
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа ценовите предложения на 
участниците. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1  са 
приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни 
сметки към нея в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в 
оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 
материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 1 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 1 за аритметични грешки, но 
такива не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2  са 
приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни 
сметки към нея в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в 
оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 



материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 2 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 2 за аритметични грешки, но 
такива не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3  са 
приложени: Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени 
на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 
материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 3 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 3 за аритметични грешки, но 
такива не бяха открити. 



Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1  са приложени : Обобщена 
количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в 
оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във 
формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 
материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 
д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 1 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 1 за аритметични грешки, но такива не бяха 
открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена 
количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в 
оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във 
формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 
материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 



д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 2 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 2 за аритметични грешки, но такива не бяха 
открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 са приложени: 
Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички 
СМР от КСС в оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, 
начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение 
на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, 
материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 
дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 
труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 
д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 3 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 3 за аритметични грешки, но такива не бяха 
открити. 
Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на участниците по 
показател ЦП – ценово предложение по формулата : 
 
ЦП = (Цmin / Цi) х 50 = ……………(брой точки), където : 

- Цi е предложената обща цена в лева без ДДС за съответната обособена 
позиция, без включени непредвидени разходи за СМР, съгласно ценовото 
предложение на съответния оценяван участник. 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС за съответната 
обособена позиция, без включени непредвидени разходи за СМР, съгласно 
ценовите предложения на допуснатите участници. 



 
По обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” : 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 821 445.47 лв. / 822 027.18 лв. х 50 =  49,96 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
ЦП = 821 445.47 лв. / 821 445.47 лв. х 50 = 50,00 точки. 

 
По обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел” : 
 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 2 051 867.39 лв. / 2 051 867.39 лв. х 50 =  50,00 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
            ЦП =  2 051 867.39 лв. /  2 052 065.72 лв. х 50 = 49,99 точки 
 

За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 
нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 1 539 612.89 лв. /  1 540 633.79 лв. х 50 = 49,96 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
            ЦП =  1 539 612.89  лв. / 1 539 612.89   лв. х 50 = 50,00 точки 
 

Комисията отрази точките на участниците по показател ТП - „Техническо 
предложение за изпълнение на обособена позиция от поръчката“, отрази ценовите им 
предложения без ДДС за съответната обособена позиция, без включени непредвидени 
разходи за СМР, отрази точките им по показател ЦП – „Ценово предложение за 
обособена позиция от поръчката“, определи и отрази комплексната им оценка по 
обособени позиции в таблици, както следва : 
 
За обособена позиция № 1 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 

„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45             
822 027,18  

49,96 94,96 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 
ЕООД 

45             
821 445,47 50,00 95,00 

 
За обособена позиция № 2 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 



„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45 
2 051 867,39  

50,00 95,00 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 
ЕООД 

45 
2 052 065,72  49,99 94,99 

 
За обособена позиция № 3 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 

„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45 
1 540 633,79  

49,96 94,96 

„АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД 

45 1 539 612,89  50,00 95,00 

 
 

Предвид гореизложеното комисията направи следното класиране : 
 
По обособена позиция № 1 -  „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”  : 

1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 95,00 точки 
2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 94,96 точки 

 
За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Нейково, община Котел” : 

1. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 95,00 точки 
2. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София - 94,99 точки 
 
За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  - 95,00 точки 
2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 94,96 - точки 
 
Комисията реши да проведе следващото си заседание на 26.11.2020 г. в 10.00 

часа, на което да изготви протокола по чл. 181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата 
си.                                                                                                                     

Дата и час на приключване на протокола: 12.11.2020 г. в 16.30 часа.   

 
Председател:  : инж. Яна Гавова ………/п/*…………… 

Членове: 1. инж. Дорина Митева : ………/п/……………… 

                  2.  Добри Николов : …………………….  

 

Заличена информация на  
основание чл.37 от ЗОП 
във връзка с ЗЗЛД 



                                                     УТВЪРДИЛ!  
                                                     Заместник Кмет на Община Котел: ........./п.п./*............                                                                               
                                    /Детелина Адамова/ 

Възложител,  
съгласно Заповед № РД – 13 – 208 / 18.06.2019 г. 

                                                                                                             Дата: 27.11.2020 г.     

 
ПРОТОКОЛ 

 по чл.181, ал.4 от ЗОП 
 

от работата на комисията назначена със Заповед № РД - 13 - 13 / 14.01.2020 г. със 
задача да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира подадените 
оферти при провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община 
Котел по три обособени позиции”, открита с решение № РД 13 – 570 от 13.12.2019 г. 
на възложителя. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДАМОВА, 

 
На 26.11.2020 г., в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел се събра 

комисия, назначена с Ваша Заповед № РД - 13 - 13 / 14.01.2020 г. в състав :  
Председател: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС“ 

         ЧЛЕНОВЕ:1.  инж. Дорина Митева – директор Дирекция „ППОПИС“ 
                            2. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
със задача да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира 

подадените оферти, да проведе следващото си заседание. Комисията продължи 
работата си с изготвяне на настоящия протокол. 

 
I.Участници в процедурата 
 
В установения срок за получаване на оферти: 13.01.2020 г. до 17.00 часа са 

постъпили 5 (пет) оферти, както следва: 
- оферта от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София с вх.№ 12 - 01 - 

1 / 13.01.2020 г. –  08.47 часа; 
- оферта от „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична с вх.№ 12 - 

01 - 2 / 13.01.2020 г. – 14.31 часа; 
- оферта от „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София с вх. № 12 - 01 – 3 / 13.01.2020 

г. – 15.08 часа; 
-  оферта от ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София с вх. № 12 – 01 – 4 / 

13.01.2020 г. – 15.54 часа; 
- оферта от ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София с вх. № 12 – 01 – 5 / 13.01.2020 

г. – 16.08 часа.  
 
II.Резултати от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите. 
 
На първото публично заседание на комисията на 14.01.2020 г. от 11.00 часа в 

заседателната зала на Община Котел, преди да пристъпи към отваряне на офертите 



председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от 
ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

При отваряне на офертите присъстваха : г-н Йордан Кълвачев управител на „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична; г-н Ивайло Тодоров упълномощен с 
пълномощно от г-н Иван Иванов – управител на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, 
гр.София; г-жа Светла Стоянова упълномощена с пълномощно от г-н Чавдар Савов – 
представляващ  ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София; г-жа Красимира Гешева – 
репортер в Информационна агенция „БЛИЦ” и г-н Любомир Бакърджиев – оператор в  
Информационна агенция „БЛИЦ”. Г-н Кълвачев и двамата пълномощника се 
легитимираха с лични карти, г-жа Гешева и г-н Бакърджиев се легитимираха със 
служебни карти. Присъстващите лица се вписаха в регистъра на присъстващите при 
отваряне на офертите. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  
Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София участва по 

обособена позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, 
община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Тича, община Котел – трети етап” и по обособена позиция № 2 „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” с 1 (една) опаковка.  

Съдружници в ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София са следните 
търговски дружества: 

- „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил, ЕИК 109050379; 
- „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София, ЕИК 201859077. 
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София е запечатана и непрозрачна, 
председателят на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, 
че съдържа следните документи: папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично 
състояние и за подбор” по обособена позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”, оптичен носител 
/СD/, 2 бр.папки „Техническо предложение” с приложения към техническото 
предложение по обособена позиция № 1, оптичен носител /СD/, запечатан и 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1, 
на който е поставен мокър печат на обединението, папка с надпис „Папка №1 „Документи 
за лично състояние и за подбор” по обособена позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”, оптичен носител /СD/, 4 бр. папки 
„Техническо предложение” с приложения към техническото предложение по обособена 
позиция № 2, оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик с надпис  
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2, на който е поставен мокър 
печат на обединението. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по обособена 
позиция № 1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев - управител на „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция №1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. Г-н Кълвачев подписа техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция №1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по обособена 
позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 



Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. Г-н Кълвачев подписа техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София. 

След подписване на горепосочените документи на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – 
НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, г-жа Гешева и г-н Бакърджиев напуснаха заседанието 
на комисията. 

Участникът „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична участва по 
обособени позиции №1, № 2 и № 3 с 5 (пет) опаковки. 

След като се увери, че опаковка 1 (първа), в която е поставена едната част от 
офертата на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по 
обособена позиция № 1 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията 
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа следните 
документи: папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор” по 
обособена позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, 
община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Тича, община Котел – трети етап”, оптичен носител /СD/, 7 бр.папки „Техническо 
предложение” с приложения към техническото предложение по обособена позиция № 1, 
оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 1, на който няма поставен мокър печат на 
търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 1 
по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. Г-н Тодоров подписа техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

След като се увери, че опаковка 2 (втора), в която е поставена втората част от 
офертата на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по 
обособена позиция № 1 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията 
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа следните 
документи: 6 броя папки – приложения към техническото предложение по обособена 
позиция № 1.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 2 
по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. 

Комисията подписа всички приложения към техническото предложение в опаковка 2.  



Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише приложенията 
към техническото предложение по обособена позиция № 1 в опаковка 2. Г-н Тодоров 
подписа всички документи поставени в опаковка 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, 
с.Горни Богров, община Столична. 

След като се увери, че опаковка 3 (трета), в която е поставена едната част от 
офертата на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по 
обособена позиция № 2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Нейково, община Котел” е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията 
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа следните 
документи: папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор” по 
обособена позиция № 2, оптичен носител /СD/, 7 бр.папки „Техническо предложение” с 
приложения към него по обособена позиция № 2, оптичен носител /СD/ и запечатан и 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2, 
на който няма поставен мокър печат на търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 3 
по обособена позиция № 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

В 14.00 часа г-жа Стоянова напусна заседанието на комисията. 
Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише техническото 

предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. Г-н Тодоров подписа техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение в опаковка 3 и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

След като се увери, че опаковка 4 (четвърта), в която е поставена втората част от 
офертата на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по 
обособена позиция № 2 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията 
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа следните 
документи: 7 броя папки – приложения към техническото предложение по обособена 
позиция № 2.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 4 
по обособена позиция № 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. 

Комисията подписа всички приложения към техническото предложение, поставени в 
опаковка 4.  

Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише приложенията 
към техническото предложение по обособена позиция № 2 в опаковка 4. Г-н Тодоров 
подписа всички документи поставени в опаковка 4 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, 
с.Горни Богров, община Столична. 

След като се увери, че опаковка 5 (пета), в която е поставена офертата на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3 
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, 
община Котел” е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към 
нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа следните документи: папка с 
надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор” по обособена позиция 
№ 3, оптичен носител /СD/ , 7 бр.папки „Техническо предложение” с приложения към 
него по обособена позиция № 3, оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик 



с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3, на който няма 
поставен мокър печат на търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 5 
по обособена позиция № 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение по обособена позиция № 3 
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на 
участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. Г-н Тодоров 
подписа техническото предложение, приложенията към техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника 
„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София участва по обособени позиции 
№1, № 2 и № 3 с 5 (пет) опаковки. 

След като се увери, че опаковка 1 (първа), в която е поставена първата част от 
офертата на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция 
№ 1 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното 
отваряне и комисията констатира, че съдържа следните документи: папка с надпис 
„Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор” по обособена позиция № 1 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап 
и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап”, оптичен носител /СD/, 7 бр.папки „Техническо предложение” с приложения към 
него по обособена позиция № 1, оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик 
с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1, на който няма 
поставен мокър печат на търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 1 
по обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1, поставени в опаковка 1 на 
участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. Г-н Кълвачев отказа да подпише 
техническото предложение и приложенията към техническото предложение, поставени 
в опаковка 1, и заяви, че няма да подпише и приложенията към техническото 
предложение, които са поставени в опаковка 2 (втора), и подписа плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника  „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София.  

След като се увери, че опаковка 2 (втора), в която е поставена втората част от 
офертата на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция 
№ 1 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното 
отваряне и комисията констатира, че съдържа следните документи: 8 броя папки – 
приложения към техническото предложение по обособена позиция № 1.  



Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 2 
по обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Комисията подписа всички приложения към техническото предложение, поставени в 
опаковка 2.  

Комисията взе решение да проведе второто си публично заседание на 15.01.2020 г. 
в 09.30 часа, в заседателната зала на Община Котел. 

С горепосочените действия комисията приключи първото си публично заседание на 
14.01.2020 г. в 16.30 часа. 

На 15.01.2020 г. в 09.30 часа, комисията в същия състав се събра в заседателната 
зала на община Котел да проведе второто си публично заседание. На заседанието 
присъстваха г-н Йордан Кълвачев, управител на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична; г-н Ивайло Тодоров, упълномощен с пълномощно от г-н Иван 
Иванов – управител на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София; г-жа Светла Стоянова, 
упълномощена с пълномощно от г-н Чавдар Савов – представляващ  ОБЕДИНЕНИЕ „ДК 
И КО” ДЗЗД, гр.София. 

Комисията продължи работата си с отваряне офертите на участниците. 
След като се увери, че опаковка 3 (трета), в която е поставена първата част от 

офертата на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция 
№ 2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” е 
запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното отваряне 
и комисията констатира, че съдържа следните документи: папка с надпис „Папка №1 
„Документи за лично състояние и за подбор” по обособена позиция № 2, оптичен носител 
/СD/, 8 бр.папки „Техническо предложение” с приложения към него по обособена 
позиция № 2, оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2, на който няма поставен 
мокър печат на търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 3 
по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. Г-н Кълвачев подписа техническото предложение, 
приложенията към техническото предложение, поставени в опаковка 3 и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

След като се увери, че опаковка 4 (четвърта), в която е поставена втората част от 
офертата на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция 
№ 2 е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното 
отваряне и комисията констатира, че съдържа следните документи: 7 броя папки – 
приложения към техническото предложение по обособена позиция № 2.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 4 
по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Комисията подписа всички приложения към техническото предложение, поставени в 
опаковка 4.  

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев да подпише приложенията 
към техническото предложение по обособена позиция № 2 в опаковка 4. Г-н Кълвачев 
подписа всички документи поставени в опаковка 4 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 
ЕООД, гр.София. 



След като се увери, че опаковка 5 (пета), в която е поставена офертата на участника 
„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 „Реконструкция на 
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” е 
запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното отваряне 
и комисията констатира, че съдържа следните документи: папка с надпис „Папка №1 
„Документи за лично състояние и за подбор” по обособена позиция № 3, оптичен носител 
/СD/, 11 бр.папки „Техническо предложение” с приложения към него по обособена 
позиция № 3, оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3, на който няма поставен 
мокър печат на търговското дружество. 

Комисията счита, че непоставянето на мокър печат на търговското дружество на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 е формален 
пропуск от страна на участника и не е основание за комисията да предложи участника 
за отстраняване от процедурата.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковка 5 
по обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София . 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Кълвачев да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. Г-н Кълвачев подписа техническото предложение, 
приложенията към техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, 
гр.София. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София участва по обособена позиция 
№ 2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и 
по обособена позиция № 3 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 
напорен резервоар с.Тича, община Котел” с 1 (една) опаковка. 

Съдружници в ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София са следните търговски 
дружества: 

- „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София, ЕИК 175219757; 
- „БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” ЕООД, гр.Сливен, ЕИК 203964486; 
- „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София, ЕИК 205415283. 
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София, е запечатана и непрозрачна, председателят 
на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа 
следните документи: папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за 
подбор” по обособена позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Нейково, община Котел”, 2 бр. оптичен носител /СD/, 2 бр. папки „Техническо 
предложение” с приложения към техническото предложение по обособена позиция № 2, 
оптичен носител /СD/, запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 2, на който е поставен мокър печат на 
обединението, папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор” 
по обособена позиция № 3 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 
напорен резервоар с.Тича, община Котел”, оптичен носител /СD/, 1бр. папка „Техническо 
предложение” с приложения към техническото предложение, оптичен носител /СD/ и 
запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри” по обособена 
позиция № 3, на който е поставен мокър печат на обединението. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по обособена 
позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 



Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. Г-н Тодоров подписа техническото предложение, 
приложенията към техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, 
гр.София. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по обособена 
позиция № 3 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 3 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-н Тодоров да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. Г-н Тодоров подписа техническото предложение, 
приложенията към техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 3 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, 
гр.София. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София участва по обособена позиция 
№ 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори 
етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – 
трети етап с 1 (една) опаковка. 

Съдружници в  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София са следните търговски 
дружества: 

- „КАРИ - 10” ЕООД гр.София, ЕИК 130915154; 
- „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 200075161. 
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София, е запечатана и непрозрачна, председателят на 
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че съдържа 
следните документи: папка с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за 
подбор” по обособена позиция №1, 2 бр. оптичен носител /СD/, 1 бр. папка „Техническо 
предложение” с приложения към техническото предложение по обособена позиция № 1, 
оптичен носител /СD/ и запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 1, на който е поставен мокър печат на 
обединението.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по обособена 
позиция № 1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София. 

Комисията подписа техническото предложение, приложенията към техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция 
№ 1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София. 

Председателят на комисията предложи на г-жа Стоянова да подпише техническото 
предложение, приложенията към техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДИКА”  ДЗЗД, гр.София. Г-жа Стоянова подписа техническото предложение, 
приложенията към техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” по обособена позиция № 1 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, 
гр.София. 

С горепосочените действия комисията приключи второто си публично заседание на 
15.01.2020 г. в 13.30 часа. 

На 04.03.2020 г., в 10.00 часа комисията се събра в същия състав в заседателната 
зала на община Котел и разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена 
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор на възложителя. 



След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
не е представил следните документи: 

- „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”; 

-  „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП”; 
- „Образец № 5” – „Декларация при съвместна дейност – обединение”. 
Документът по  „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета 

на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” се попълва и представя само 
от участника поотделно за всяка обособена позиция, за която участва. 

Документът по „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” се 
попълва и представя от участника, от всеки член на обединение, когато участникът е 
обединение, което не е юридическо лице. 

Документът по „Образец № 5” – „Декларация при съвместна дейност – обединение” 
се прилага към офертата на участник – неперсонифицирано обединение, като се 
представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 
обединението. В случай, че в състава на обединението има юридически лица, 
декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи 
самостоятелно да представляват съответното дружество. 

Когато участникът е неперсонифицирано обединение и участва за повече от една 
обособена позиция, образецът се попълва общо за всички обособени позиции, за които 
е подадена оферта и се поставя в папка № 1 на об.позиция с най – малък номер, като 
това се отразява в списъка-опис на документите във всички папки № 1. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД по обособена позиция № 1 
е представил общо три броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат : един 
ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, един ЕЕДОП от 
„РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и един ЕЕДОП от „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София и констатира следното: 

- В част II, Раздел А : „Информация за икономическия оператор” на стр.4, в полето 
с наименование „Форма на участие”, на въпроса – „Икономическия оператор 
участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператори?”, участникът е представил информация, която не 
кореспондира с информацията в останалите приложени документи. 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 212219091000005 / 
12.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника 
„РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил е валидна до 28.02.2020 г. Същата 
застраховка е невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва 
информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил. 

- В същите част и раздел е посочено, че Застрахователната полица № 
04100100003748 / 07.12.2018 г. по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
на съдружника „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София е валидна до 07.12.2019 
г. Същата застраховка е невалидна към датата на подаване на офертите. Липсва 
информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от съдружника 
„НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - 
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява 
придобита професионална квалификация в област „В и К” за посочения за 
технически ръководител - Димитър Николов. С представената информация в 



същите част и раздел, участникът не удостоверява и, че посочения за технически 
ръководител Димитър Николов има професионален опит (месторабота, период, 
длъжност, основни функции), като технически ръководител минимум 2 (две) 
години. 

- С представената информация в същите част и раздел, участникът не 
удостоверява, че експертът по „Контрол на качеството” инж. Мария Боева има 
професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 
(една) година. 

- В част IV., Раздел Г - „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление”, участникът е посочил, че „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София е създал и прилага Система за управление на качеството, която е в 
съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015, 
номер на сертификата 96Q18221, валиден до 23.11.2019 г., както и, че същото 
търговско дружество е създало и прилага Система за управление на околната 
среда в съответствие с изискванията на международния стандарт  EN ISO 
14001:2015, номер на сертификата 73Е18221, валиден до 23.11.2019 г. Двата 
горепосочени сертификата на „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София са 
невалидни към датата на подаване на офертите. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – 
НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично 
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП 
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и констатира следното:  

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено че, Застрахователната полица № 212219091000005 / 
12.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил е валидна до 28.02.2020 г. Същата застраховка е 
невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва информация за 
сключена нова застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, 
гр.Кюстендил. 

- На последната страница от представения ЕЕДОП, комисията не може да 
удостовери електронния подпис на г-жа Валентина Тодорова – член на 
управителния съвет.   

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, 
гр.Кюстендил удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил не удостоверява, 
че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от „НОВ 
СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и констатира следното:  

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 04100100003748 / 
07.12.2018 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на „НОВ 
СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София е валидна до 07.12.2019 г. Същата застраховка 
е невалидна към датата на подаване на офертите. Липсва информация за 
сключена нова застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „НОВ СТАНДАРТ 2012” 
ЕООД, гр.София. 



- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - 
„Технически и професионални способности”, „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София не удостоверява придобита професионална квалификация в област „В 
и К” за посочения за технически ръководител - Димитър Николов, както и не 
удостоверява, че посочения за технически ръководител Димитър Николов има 
професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), като 
технически ръководител минимум 2 (две) години. 

- С представената информация в същите част и раздел, „НОВ СТАНДАРТ 2012” 
ЕООД, гр.София не удостоверява, че експертът по „Контрол на качеството” инж. 
Мария Боева има професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на 
качеството” минимум 1 (една) година. 

- В част IV., Раздел Г - „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление”, „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София е декларирал, 
че е създал и прилага Система за управление на качеството, която е в 
съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015, 
номер на сертификата 96Q18221, валиден до 23.11.2019 г., както и, че същото 
търговско дружество е създало и прилага Система за управление на околната 
среда в съответствие с изискванията на международния стандарт  EN ISO 
14001:2015, номер на сертификата 73Е18221, валиден до 23.11.2019 г. Двата 
горепосочени сертификата на „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София са 
невалидни към датата на подаване на офертите. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София не 
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София в срок 
до 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1 да представи по обособена 
позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел 
– втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община 
Котел – трети етап” следните  документи: 

1. „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, попълнен и 
подписан от участника съгласно изискванията на възложителя. 

2. По един „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” в оригинал 
от участника и от всеки един съдружник на обединението; 

3. По един „Образец № 5” – „Декларация при съвместна дейност – обединение” в 
оригинал от всеки съдружник в обединението; 

4. Нов ЕЕДОП за ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, попълнен 
и подписан с необходима информация, съгласно изискванията на възложителя.  

5. Нов ЕЕДОП за „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил, попълнен и подписан  с 
необходима информация съгласно изискванията на възложителя. 

6. Нов ЕЕДОП за „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София, попълнен и подписан  с 
необходима информация, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция 
№2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
не е представил следния документ: 



- „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”.  

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД по обособена позиция № 2 
е представил общо три броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат : един 
ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, един ЕЕДОП от 
„РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и един ЕЕДОП от „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София и констатира следното: 

- В част II, Раздел А : „Информация за икономическия оператор” на стр.4, в полето 
с наименование „Форма на участие”, на въпроса – „Икономическия оператор 
участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператори?”, участникът е представил информация, която не 
кореспондира с информацията в останалите приложени документи.  

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 212219091000005 / 
12.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника 
„РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил е валидна до 28.02.2020 г. Същата 
застраховка е невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва 
информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил. 

- В същите част и раздел е посочено, че Застрахователната полица № 
04100100003748 / 07.12.2018 г. по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
на съдружника „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София е валидна до 07.12.2019 
г. Същата застраховка е невалидна към датата на подаване на офертите. Липсва 
информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от съдружника 
„НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София. 

- В част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - „Технически и професионални 
способности” участникът е посочил, че съдружникът „РУЕН ХОЛДИНГ” АД 
гр.Кюстендил е извършил „Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа – в с. 
Д.Коритен, с. Г. Коритен, с.Уши, с.Бъзовица, с.Киселица, с. Д. Кобиле и с. Г. 
Кобиле – община Трекляно”. За период за изпълнение на същия обект  е посочен 
: 31.07.2014 г. – 29.10.2014 г.  
Съгласно Раздел IV. „Изисквания към участниците”, 6.6., т.3.1 „Минимални 
изисквания към техническите и професионални способности по чл.63, ал.1 от 
ЗОП” на възложителя „Участникът, през последните 5 (пет)  години, считано от 
датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) 
на минимум (1) един обект, идентичен или сходен с предмета и обема на 
поръчката (обособената позиция от нея). Участникът е подал оферта на 
13.01.2020 г. Предвид изискването на възложителя участникът, следва да е 
посочил извършен обект, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, 
чието строителство е приключило не по-късно от 13.01.2015 г. 
С оглед на гореизложеното и като се вземе в предвид, че за втория изпълнен 
обект през 2016 г. е посочено – „Водопроводно сградно отклонение – 1 бр. Обща 
дължина  - 3 513,17 л.м.”, комисията счита, че участникът с посочената 
информация не удостоверява изпълнено строителство по изграждане, 
реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна/и мрежа/и с обща дължина 
минимум 7000 м.л., през последните 5  (пет)  години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” -
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява 



придобита професионална квалификация в област „В и К” за посочения за 
технически ръководител – Христо Ряпов.  

- С представената информация в същите част и раздел, участникът не 
удостоверява, че експертът по „Контрол на качеството” инж. Мария Боева има 
професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 
(една) година. 

- В част IV., Раздел Г - „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление” участникът е посочил, че „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София е създал и прилага Система за управление на качеството, която е в 
съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015, 
номер на сертификата 96Q18221, валиден до 23.11.2019 г., както и, че същото 
търговско дружество е създало и прилага Система за управление на околната 
среда в съответствие с изискванията на международния стандарт  EN ISO 
14001:2015, номер на сертификата 73Е18221, валиден до 23.11.2019 г. Двата 
горепосочени сертификата на „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София са 
невалидни към датата на подаване на офертите. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – 
НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично 
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП 
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

 
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „РУЕН 

ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и констатира следното:  
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 

състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 212219091000005 / 
12.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил е валидна до 28.02.2020 г. Същата застраховка е 
невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва информация за 
сключена нова застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, 
гр.Кюстендил. 

- В част IV., „Критерии за подбор”, „Раздел В” - „Технически и професионални 
способности” е посочено, че „РУЕН ХОЛДИНГ” АД гр.Кюстендил е извършил 
„Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа – в с.Д.Коритен, с. Г. Коритен, 
с.Уши, с.Бъзовица, с.Киселица, с. Д. Кобиле и с. Г. Кобиле – община Трекляно”. За 
период за изпълнение на същия обект е посочен : 31.07.2014 г. – 29.10.2014 г.  
Съгласно Раздел IV. „Изисквания към участниците”, 6.6., т.3.1 „Минимални 
изисквания към техническите и професионални способности по чл.63, ал.1 от 
ЗОП” на възложителя „Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) 
на минимум (1) един обект, идентичен или сходен с предмета и обема на 
поръчката (обособената позиция от нея). Участникът е подал оферта на 
13.01.2020 г. Предвид изискването на възложителя съдружникът, следва да е 
посочил извършен обект, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, 
чието строителство е приключило не по-късно от 13.01.2015 г. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” -
„Технически и професионални способности” не се удостоверява придобита 
професионална квалификация в област „В и К” за посочения за технически 
ръководител – Христо Ряпов.  

- На последната страница от представения ЕЕДОП, комисията не може да 
удостовери електронния подпис на г-жа Валентина Тодорова – член на 
управителния съвет. 



С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, 
гр.Кюстендил удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил не удостоверява, 
че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „НОВ 
СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и констатира следното:  

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 04100100003748 / 
07.12.2018 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ е валидна до 
07.12.2019 г. Същата застраховка е невалидна към датата на подаване на 
офертите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
от „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности”, „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София не удостоверява, че експертът по „Контрол на качеството” инж. Мария 
Боева има професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” 
минимум 1 (една) година. 

- В част IV., Раздел Г - „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление”, „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София е декларирал, 
че е създал и прилага Система за управление на качеството, която е в 
съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015, 
номер на сертификата 96Q18221, валиден до 23.11.2019 г., както и, че същото 
търговско дружество е създало и прилага Система за управление на околната 
среда в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 
14001:2015, номер на сертификата 73Е18221, валиден до 23.11.2019 г. Двата 
горепосочени сертификата на „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София са 
невалидни към датата на подаване на офертите. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, 
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София не 
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София в срок 
до 5 (пет) работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособена 
позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община 
Котел” следните  документи: 

1. „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, попълнен и 
подписан от участника, съгласно изискванията на възложителя. 

2. Нов ЕЕДОП за ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, попълнен 
и подписан с необходима информация съгласно изискванията на възложителя.  

3. Нов ЕЕДОП за „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил, попълнен и подписан  
съгласно изискванията на възложителя. 

4. Нов ЕЕДОП за „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София, попълнен и подписан  с 
необходима информация съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена 
позиция №1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел 



– втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община 
Котел – трети етап” за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF 
формат. След като разгледа ЕЕДОП на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична по обособена позиция  №1, комисията констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 
00088456/13121910001068 по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
е валидна до 03.02.2020 г. Посочената застраховка е невалидна към датата на 
разглеждане на документите. Липсва информация за сключена нова застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в строителството” по смисъла на 
чл.171, ал.1 от ЗУТ от „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството” инж. Георги Милин има професионален опит 
на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 (една) година. 

- С представената информация в същите част и раздел участникът не 
удостоверява, че експертът по „Здравословни и безопасни условия на труд” 
/ЗБУТ/ инж. Даниела Цветанова има професионален опит на длъжностно лице по 
ЗБУТ минимум 1 (една) година. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1, участникът „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична удостоверява, че отговаря на изискванията за 
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 
от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника  „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична в 
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1 да представи по обособена 
позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел 
– втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община 
Котел – трети етап” следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с необходима информация, съгласно 
изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена 
позиция № 2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община 
Котел” за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
на възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма 



да ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF 
формат. След като разгледа ЕЕДОП на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична по обособена позиция  №2, комисията констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 00088456/ 
13121910001068 по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ е валидна до 
03.02.2020 г. Посочената застраховка е невалидна към датата на разглеждане на 
документите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
от „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична. 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството” инж. Георги Милин има професионален опит 
на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 (една) година. 

- С представената информация в същите част и раздел, участникът не 
удостоверява, че експертът по „Здравословни и безопасни условия на труд” 
/ЗБУТ/  инж. Даниела Цветанова има професионален опит на длъжностно лице по 
ЗБУТ минимум 1 (една) година. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична удостоверява, че отговаря на изискванията за 
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 
от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника  „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична в 
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособена 
позиция № 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община 
Котел” следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с необходима информация, съгласно 
изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена 
позиция № 3 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен 
резервоар с.Тича, община Котел” за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF 
формат. След като разгледа ЕЕДОП на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична по обособена позиция  № 3, комисията констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 00088456/ 
13121910001068 по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ е валидна до 
03.02.2020 г. Посочената застраховка е невалидна към датата на разглеждане на 



документите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
от „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична; 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява, че 
специалността, която има техническия ръководител инж. Виктор Симов – 
хидромелиоративно строителство, покрива най-малко 80 % от учебната програма 
на специалност „В и К”; 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности” участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството”, инж. Георги Милин има професионален 
опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 (една) година; 

- С представената информация в същите част и раздел участникът не 
удостоверява, че експертът по „Здравословни и безопасни условия на труд” 
/ЗБУТ/  инж. Даниела Цветанова има професионален опит на длъжностно лице по 
ЗБУТ минимум 1 (една) година. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 участникът „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична удостоверява, че отговаря на изискванията за 
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 
от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника  „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична в 
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1 да представи по обособена 
позиция № 3 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен 
резервоар с.Тича, община Котел” следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с необходима информация съгласно 
изискванията на възложителя. 

На 17.03.2020 г., в 10.00 часа, комисията се събра в същия състав в заседателната 
зала на община Котел и разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата 
на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция №1 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап 
и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап” за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF 
формат. След като разгледа ЕЕДОП на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по 
обособена позиция  №1, комисията констатира следното: 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности” участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството” инж. Костадин Найденов има 
професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 
(една) година; 

- В част IV., Раздел Г - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление”, участникът не е представил информация за 
наименованието на международния стандарт, по който има въведена и 



приложима система за управление на качеството, както и не е представил 
информация за наименованието на международния стандарт, по който има 
въведена и приложима система за управление на околната среда. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 участникът „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, 
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация, участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника  „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокол №1 да представи по обособена позиция № 1 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап 
и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап” следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с необходима информация съгласно 
изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 
„Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF. 
формат . След като разгледа ЕЕДОП на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по 
обособена позиция  № 2, комисията констатира следното: 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности” участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството” инж. Костадин Найденов има 
професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 
(една) година; 

- В част IV., Раздел Г - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление” участникът не е представил информация за 
наименованието на международния стандарт, по който има въведена и 
приложима система за управление на качеството, както и не е представил 
информация за наименованието на международния стандарт, по който има 
въведена и приложима система за управление на околната среда. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, 
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

 С представената информация, участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособена позиция № 2 



„Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” 
следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходима информация съгласно 
изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, 
община Котел” за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF 
формат. След като разгледа ЕЕДОП на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София по 
обособена позиция  № 3, комисията констатира следното: 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В -
„Технически и професионални способности” участникът не удостоверява, че 
експертът по „Контрол на качеството” инж. Костадин Найденов има 
професионален опит на длъжностно лице по „Контрол на качеството” минимум 1 
(една) година; 

- В част IV., Раздел Г - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление” участникът не е представил информация за 
наименованието на международния стандарт, по който има въведена и 
приложима система за управление на качеството, както и не е представил 
информация за наименованието на международния стандарт, по който има 
въведена и приложима система за управление на околната среда. 

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3, участникът „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, 
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация, участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника  „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособена позиция № 3 
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, 
община Котел”  следния  документ: 

1. Нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с необходима информация съгласно 
изискванията на възложителя. 

Комисията разгледа последователно документите за лично състояние и подбор от 
офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция 
№ 2 „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и 
по обособена позиция № 3 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 
напорен резервоар с.Тича, община Котел” за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
представен за всяка една от двете обособени позиции / № 2 и № 3 / от поръчката, 



участникът заявява, че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета 
на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение 
на поръчката. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София e представил 4 (четири) броя 
ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат: 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции 
№ 2 и № 3 от  ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София, 1 (един) ЕЕДОП за обособени 
позиции № 2 и № 3 от „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София, 1 (един) ЕЕДОП за обособени 
позиции № 2 и № 3 от „БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” ЕООД, гр.Сливен и 1 (един) ЕЕДОП за 
обособени позиции № 2 и № 3 от „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София. 

След като разгледа ЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по 
обособени позиции  № 2 и № 3, комисията констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 212219211000009/ 
28.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника 
„КОПЕКС И КО” ООД, гр.София е валидна до 05.03.2020 г.  Същата застраховка е 
невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва информация за 
сключена нова застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „КОПЕКС И КО” ООД, 
гр.София; 

- В същите част и раздел е посочено, че Застрахователната полица № 
04100100003871 по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника  
„ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София е валидна до 19.02.2020 г. Същата 
застраховка е невалидна към датата на разглеждане на документите. Липсва 
информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „ДК ИНФРА 
ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София; 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - 
„Технически и професионални способности”, участникът не удостоверява за 
техническия ръководител – инж. Мирослав Вълчев, че има минимум 2 (две) години 
професионален опит като технически ръководител.   

С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3, участникът ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДК И КО” ДЗЗД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично 
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП 
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация, участникът не удостоверява, че отговаря на всички 
критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3 от  
„КОПЕКС И КО” ООД, гр.София и констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 212219211000009/ 
28.02.2019 г. по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на „КОПЕКС И 
КО” ООД, гр.София е валидна до 05.03.2020 г. Същата застраховка е невалидна 
към датата на разглеждане на документите. Липсва информация за сключена 
нова застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” 
по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София; 

- С представената информация в част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - 
„Технически и професионални способности”,  „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София не 
удостоверява за техническия ръководител – инж. Мирослав Вълчев, че има 
минимум 2 (две) години професионален опит като технически ръководител.   

С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3, „КОПЕКС И КО” ООД, 
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 



декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация, „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София не удостоверява, че 
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3 от 
„БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” ЕООД, гр.Сливен . 

С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3, „БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” 
ЕООД, гр.Сливен удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3 от „ДК 
ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София и констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 04100100003871 по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на  „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” 
ЕООД, гр.София е валидна до 19.02.2020 г. Същата застраховка е невалидна към 
датата на разглеждане на документите. Липсва информация за сключена нова 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по 
смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ от „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София; 

С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 2 и № 3, „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” 
ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

С представената информация, „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София не 
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособени позиции № 2 и 
№ 3 следните  документи: 

1. Нов ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София  попълнен и подписан с 
необходима информация съгласно изискванията на възложителя. 

2. Нов ЕЕДОП от „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София  попълнен и подписан с 
необходима информация съгласно изискванията на възложителя; 

3. Нов ЕЕДОП от „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София  попълнен и подписан с 
необходима информация съгласно изискванията на възложителя. 

На 23.03.2020 г., в 13.30 часа, комисията се събра в същия състав в заседателната 
зала на община Котел и разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата 
на участника  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София по обособена позиция №1 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап 
и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап” за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
възложителя. 

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът 
е представил всички необходими документи.  

В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията, 
участникът заявява, че при изпълнение на обособена позиция  № 1 от поръчката няма 
да ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката. 
Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София e представил 3 (три) броя ЕЕДОП 
на оптичен носител /CD/ в PDF формат: 1 (един) ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, 
гр.София, 1 (един) ЕЕДОП  от „КАРИ - 10” ЕООД, гр.София и 1 (един) ЕЕДОП от   
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, гр. Стара Загора. 



След като разгледа ЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена 
позиция  № 1, комисията констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 04100100003798 по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора е валидна до 
18.01.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на разглеждане на 
документите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
от „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, гр. Стара Загора; 

- В част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - „Технически и професионални 
способности” за изпълненият обект, участникът е представил информация, част 
от която е следната – „Обектът е предаден в срок на Възложителя с акт образец 
19 от дата 28.11.2017 г.”. Същата част от информацията за изпълнения обект  не 
кореспондира с разпоредбите на Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството; 

- В същите част и раздел, за експерта по „Контрол на качеството” - инж. Марк 
Аведисян и за експерта по ЗБУТ - Пламен Колев е посочено, че удостоверенията 
им за преминато обучение по съответната специалност са валидни до 16.02.2020 
г.      

- С представената информация за същите експерти не се доказва съответствие с 
критериите за подбор по отношение на професионалния опит.  

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1, ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, 
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

 С представената информация, ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София не 
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор поставени от възложителя. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от „КАРИ - 10” 
ЕООД гр.София. С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1, „КАРИ - 10” ЕООД 
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.  

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора и констатира следното: 

- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б - „Икономическо и финансово 
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 04100100003798 по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ на съдружника 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора е валидна до 
18.01.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на разглеждане на 
документите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ 
от „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, гр. Стара Загора; 

- В част IV. „Критерии за подбор”, „Раздел В” - „Технически и професионални 
способности”, „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, гр. Стара Загора за 
изпълненият обект е представил информация, част от която е следната – 
„Обектът е предаден в срок на Възложителя с акт образец 19 от дата 28.11.2017 
г.” Същата част от информацията за изпълнения обект не кореспондира с 
разпоредбите на Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството; 

- В същите част и раздел, за експерта по „Контрол на качеството” - инж. Марк 
Аведисян и за експерта по ЗБУТ - Пламен Колев е посочено, че удостоверенията 



им за преминато обучение по съответната специалност са валидни до 16.02.2020 
г.      

- С представената информация за същите експерти не се доказва съответствие с 
критериите за подбор по отношение на професионалния опит.  

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „ИНФРАСТРУКТУРНИ 
СИСТЕМИ” ЕООД, гр. Стара Загора удостоверява, че отговаря на изискванията за лично 
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП 
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване. 

С представената информация, „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара 
Загора не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор поставени от 
възложителя. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с 
Раздел VI,8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и 

изисква от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София  в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокол № 1 да представи по обособена позиция № 1 
следните  документи : 

1. Нов ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА”  ДЗЗД, гр.София,  попълнен и подписан с 
необходима информация, съгласно изискванията на възложителя. 

2. Нов ЕЕДОП от „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ”, ЕООД гр. Стара Загора, 
попълнен и подписан с необходима информация, съгласно изискванията на 
възложителя. 

На 03.08.2020 г., в 13.00 часа, в заседателна зала на Община Котел комисията се 
събра в състав :  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС” 
         ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор „ППОПИС” 
                           2. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
да проведе следващото си заседание. Комисията, след като констатира, че срокът на 

валидност на офертите на участниците е изтекъл, взе решение  да покани участниците 
да потвърдят валидността на офертите си за срок до 31.10.2020 г. С оглед на взетото 
решение комисията изпрати покани до всички участници. 

На 01.09.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел, комисията се 
събра в същия състав да проведе следващото си заседание. 

В отговор на изпратените покани : с изх. №  30 – 00 – 286 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 
00 – 287 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 00 – 288 / 04.08.2020 г., изх. №  30 – 00 – 289 / 
04.08.2020 г. и изх. №  30 – 00 – 290 / 04.08.2020 г. до участниците е  постъпило писмено 
потвърждение валидността на офертите им  до 31.10.2020 г. от всеки един от тях.  

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 -134 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик с 
вх. № 12 – 05 – 5 / 01.04.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” 
ДЗЗД, гр.София. Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и 
непрозрачен, председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните 
документи :  

- Писмо-опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София – г-н Свилен Чичев; 

- „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 1; 

- „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” – 4 (четири) броя : 
по един брой от обединението, от всеки съдружник в обединението и един от 
подизпълнителя – „ПРОИНФРА” ООД, гр.София по обособена позиция № 1; 

- Декларация от подизпълнителя „Образец” № 4 по обособена позиция № 1; 
- „Декларация при съвместна дейност – обединение – Образец № 5” – 2 (два) броя: 

по един брой от двамата съдружника по обособена позиция № 1; 
- Оптичен носител /СD/ по обособена позиция № 1; 
- „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 2; 



- „Образец № 3” – „Списък във връзка с чл.40, ал. 3 от ППЗОП” – 4 (четири) броя : 
по един брой от обединението, от всеки съдружник в обединението и един от 
подизпълнителя – „ПРОИНФРА” ООД, гр.София по обособена позиция № 2; 

- Декларация от подизпълнителя „Образец” № 4 по обособена позиция № 2; 
- „Декларация при съвместна дейност – обединение – Образец № 5” – 2 (два) броя: 

по един брой от двамата съдружника по обособена позиция № 2; 
- Оптичен носител /СD/ по обособена позиция № 2. 
Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и 
„Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети 
етап” и установи, че участникът е представил 4 (четири) броя Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат : по един брой ЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, от съдружниците : „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и от 
подизпълнителя „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София е представил 
всички необходими документи, за които в протокол № 1, комисията е констатирала, 
че една част от тях не са представени, а друга част са представени, но не съдържат 
необходимата информация съгласно изискванията на възложителя.   

В документ „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 1 
участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София заявява, че ще 
ползва за подизпълнител „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. В същия документ, 
участникът при изпълнението на обособена позиция № 1 се позовава на капацитета 
на трето лице – същото търговско дружество - „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което 
ще извършва доставки на материали. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ 
– НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по 
обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – 
НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция 
на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че 
участникът е представил 4 (четири) броя Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат : по един брой ЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София, от съдружниците : „РУЕН 
ХОЛДИНГ” АД, гр.Кюстендил и „НОВ СТАНДАРТ 2012” ЕООД, гр.София и от 
подизпълнителя „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. 

В документ „Образец № 2”- „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по обособена позиция № 2 
участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София заявява, че ще 
ползва за подизпълнител „ПРОИНФРА” ООД, гр.София. В същия документ, 
участникът при изпълнението на обособена позиция № 2 се позовава на капацитета 
на трето лице – същото търговско дружество - „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което 
ще извършва доставки на материали. 

Комисията разгледа всички ЕЕДОП представени от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ 
– НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 2. 

В документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената 
поръчка, в т. 6.6. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствие с тях  
са посочени минимални изисквания към техническите и професионални способности по 



чл. 63 ал. 1 от ЗОП към участниците. За обособена позиция 2, Възложителят е поставил 
изискване за изпълнено строителство по изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на водопроводна/и мрежа/и с обща дължина минимум 7000 м. След 
изпращане на Протокол № 1 на комисията към участника, същият е представил 
документи за „ПРОИНФРА” ООД, гр.София, което да бъде включено при изпълнение на 
поръчката и с чийто опит участникът доказва покриването на критериите за допустимост 
по ОП2 по отношение на минималните изисквания към техническите и професионални 
способности по чл. 63 ал. 1 от ЗОП. При направена справка в Централния 
професионален регистър на строителя, се констатира, че предложеният 
подизпълнител/трето лице е регистриран за строежи Четвърта група - строежи от трета 
до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. Съгласно издаденото разрешение 
за строеж и документацията за участие в обществената поръчка, обектът по ОП 2 е 
четвърта група, втора категория. Участниците и техните подизпълнители, ако има 
такива, или други трети лица попълват съответните полета в ЕЕДОП, с което показват 
опит през последните пет години при изпълнение на строителство, което е идентично 
или сходно с предмета и обема на обособената позиция от обществената поръчка, за 
която се подава оферта, с посочване на изпълнения вид и обем, дата на 
приемане/приключване, стойност и др. информация по преценка на участника. Посочват 
се и данни за съответният възложител. От представената информация за „ПРОИНФРА” 
ООД, гр.София става ясно, че същия е бил част от ДЗЗД „АКВА-ИНФРА“ при изпълнение 
на обект втора категория. Като се отчете фактът, че строителят „ПРОИНФРА” ООД, 
гр.София няма право да изпълнява обекти от тази категория, се налага изводът, че 
участието му в изпълнението на този обект не може да се счита за опит при строителство 
на обект идентичен или сходен с предмета и обема на обособена позиция 2 от 
обществената поръчка, за която е подадена офертата. 

Във връзка с гореизложеното комисията счита, че участникът не покрива 
минималните изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63 ал. 
1 от ЗОП към участниците за обособена позиция 2 за изпълнено строителство по 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна/и мрежа/и с обща 
дължина минимум 7000 м и на основание Раздел VI.8.6., б. „б“, предложение първо от 
изискванията на възложителя РЕШИ и предлага участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ 
СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр. София да бъде отстранен от по - нататъшно участие по ОП 2 от 
поръчката. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 133 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик 
с вх. № 12 – 05 – 2 / 31.03.2020 г. от участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, 
община Столична. Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и 
непрозрачен, председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните 
документи :  

- Писмо – опис с изх. № ИС–ИХ2003019/30.03.2020 г. на допълнително 
представените документи от управителя на „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична – г-н Йордан Кълвачев; 

- Оптичен носител /СD/ - 3 (три) броя : по един брой за обособени позиции № 1, № 
2 и № 3. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция 
на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” и установи, 
че участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  



Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че участникът 
е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. 
формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 2 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 3 - „Реконструкция на 
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  и 
установи, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична направи преценка, че офертата на участника 
по обособена позиция № 3 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3 до следващия етап 
на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 136 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик 
с вх. № 12 – 05 – 4 / 31.03.2020 г. от участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  

- Писмо – опис с изх. № АБ–ИХ2003015/30.03.2020 г. на допълнително 
представените документи от управителя на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, 
гр.София – г-н Иван Иванов; 

- Оптичен носител /СD/ - 3 (три) броя : по един брой за обособени позиции № 1, № 
2 и № 3. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 1 „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция 
на  вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” и установи, 
че участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ  и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 



Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 2 - „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и установи, че участникът 
е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. 
формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 2 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

Комисията отвори приложения диск по обособена позиция № 3 - „Реконструкция на 
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  и 
установи, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат. 

Комисията, след като разгледа ЕЕДОП, представен от участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София направи преценка, че офертата на участника по обособена 
позиция № 3 отговаря на минимални изисквания за годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и 
техническите и професионалните способности, поставени от Възложителя към 
участниците, посочени в документацията към процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 до следващия етап на процедурата - 
разглеждане на техническото предложение. 

В отговор на писмо изх.№ 08 – 00 – 178 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик 
с вх. № 12 – 05 – 1 / 31.03.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  

- Писмо–опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София – г-н Чавдар Савов; 

- Оптичен носител /СD/  - 1(един) брой. 
Комисията отвори приложения диск и констатира, че участникът е представил 3 (три) 

броя ЕЕДОП в PDF формат : 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и № 3 от  
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София, 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и 
№ 3 от „КОПЕКС И КО” ООД, гр.София и 1 (един) ЕЕДОП за обособени позиции № 2 и 
№ 3 от „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София направи преценка, че офертата на участника 
по обособени позиции № 2 и № 3 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК 
И КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3 до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническите предложения. 

В отговор на писмо изх.№ 30 – 00 – 135 / 24.03.2020 г. на комисията е постъпил плик 
с вх. № 12 – 00 – 3 / 31.03.2020 г. от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София. 
Комисията след като установи, че представения плик е запечатан и непрозрачен, 
председателят го отвори и комисията установи, че съдържа следните документи :  



- Списък–опис на допълнително представените документи от представляващия 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София – г-н Георги Савов; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение от 09.03.2018 г., 
издадено от „Траяна Агро” ООД, гр.Стара Загора на „ИНФРАСТРУКТУРНИ 
СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора; 

- Заверено копие на приемателен протокол от 28.11.2017 г.; 
- Оптичен носител /СD/  - 1(един) брой. 

Комисията отвори приложения диск и констатира, че участникът е представил 2 (два) 
броя ЕЕДОП в PDF формат : 1 (един) ЕЕДОП за обособена позиция № 1 от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София и 1 (един) ЕЕДОП за обособена позиция № 1 от 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ЕООД гр. Стара Загора. 

Комисията, след като разгледа всички ЕЕДОП представени от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София  направи преценка, че офертата на участника по 
обособена позиция № 1 отговаря на минимални изисквания за годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние и техническите и професионалните способности, поставени от 
Възложителя към участниците, посочени в документацията към процедурата за 
възлагане на обществената поръчка за строителство.  

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата 
- разглеждане на техническото предложение. 

На своите заседания проведени в периода  от 02.09.2020 г. до 16.10.2020 г. в 
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа техническите предложения 
на участниците. 

 
Участник № 1 - ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 /осем/ 
години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически 
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособена 
позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за опазване на 
околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при изпълнение на 
строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 



реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн.ДВ, 
бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация:  

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 1 – Представена в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Представено в Приложение 1 /Строително 
предложение/ 

В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО -  
Представена в Приложение 2 /Времеви график/ 

Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ – Представени в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Приложение 1 – строително 
предложение, Приложение 2 – линеен календар график, Приложение 3 – диаграма на 
работната ръка, Приложение 4 – диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 



на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил строителна програма и времеви график, част от 
които е и „мрежови график“ за изпълнение на обособената позиция от поръчката. 
Представен е само линеен график на строителството, от който не може да се 
направи извод до колко участникът е отчел последователността, 
продължителността и разпределението във времето за всеки етап от изпълнение 
на Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, 
изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и 
оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, 
изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за 
съобщаване на дефекти, както и доколко включения в графика метод на 
критичния път позволява ефективното планиране и приоритизиране на 
съвкупността от дейности като се отчитат времената им за изпълнение и 
зависимостите между тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия път за 
изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както 
и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна 
планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 1 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София като 
„неподходяща“, съгласно изискванията, посочени в документацията към поръчката и на 
основание Раздел VI.8.6., б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя 
РЕШИ и предлага същия да бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 1 от 
поръчката. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 



обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 



Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 



предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите, арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1 , подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 



преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
1 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 1 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 1 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 



Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 1. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 



нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Нейково, 
цитирани са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и 
е посочен материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината 
за полагане на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са 
изброени три етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и 
временно строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими 
протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство и отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт 
образец 15 и 16 съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия 
етап – подготовка на строителството. В този етап е описано подробно планирането на 
мобилизацията, ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, 
доставката на материали, изграждане на временна база, организацията на движение, 
поставяне на указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, 
пропускателен режим на обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е 
таблица с основните строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. 
В таблицата са посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на 
който отговарят. Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния 
проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 



Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 



При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
2 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 



технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 2 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 2 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ  и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 2. 

 
Участник № 2 - „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с. Горни Богров, община Столична. 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 



за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 



материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 



Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 



В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
3 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 3 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 3 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 По отношение на предложените допълнителни мерки за опазване на околната 
среда не е отчетено, че обектът на работа е в зона на Натура 2000 и не са 
предвидени специални мерки за това. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с. Горни Богров, община Столична до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовото предложение по обособена позиция № 3. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”. 



Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 



бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  



Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1 , подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 



се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
1 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 1 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 



на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 1 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ  и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 1. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция  № 2 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 



 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в село  Нейково, 
цитирани са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и 
е посочен материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината 
за полагане на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са 
изброени три етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и 
временно строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими 
протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство и отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт 
образец 15 и 16 съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия 
етап – подготовка на строителството. В този етап е описано подробно планирането на 
мобилизацията, ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, 
доставката на материали, изграждане на временна база, организацията на движение, 
поставяне на указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, 
пропускателен режим на обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е 
таблица с основните строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. 
В таблицата са посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на 



който отговарят. Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния 
проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 
на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 



технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 
за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 



Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
2 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 2 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 2 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 2. 

 
Участник № 3 - „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, гр. София 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 



откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 10 
/десет/ години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на 
обособена позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и 
за опазване на околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България, обн.ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 



и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Техническото предложение започва с анализ на обществената поръчка, описание на 
подхода за и организацията за изпълнение на задачата. В анализа на обществената 
поръчка се описва подробно състоянието на водопроводната мрежа в с. Тича , цитирани 
са всички водопроводни клонове съгласно КС с тяхната дължина, диаметър и е посочен 
материала на тръбите. Описано е кратко местоположението и дълбочината за полагане 
на водопроводните клонове. В подхода за изпълнение на задачата са изброени три 
етапа на работа – подготовка на строителна площадка, мобилизация и временно 
строителство, изпълнение на СМР със съставяне на всички необходими протоколи, 
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и 
отчитане и предаване на обекта в експлоатация с подписване на акт образец 15 и 16 
съгласно  Наредба №3. Следва подробно и ясно описание на първия етап – подготовка 
на строителството. В този етап е описано подробно планирането на мобилизацията, 
ресурсите, управлението на риска, качеството, комуникациите, доставката на 
материали, изграждане на временна база, организацията на движение, поставяне на 
указателни знаци, водоснабдяването, електроснабдяването, пропускателен режим на 
обекта, мерки по опазване на околната среда. Представена е таблица с основните 
строителни материали, който ще се доставят и полагат на обекта. В таблицата са 
посочени вид на материала, доставчик, производител и стандартът, на който отговарят. 
Цитираните материали отговарят на изискванията на ТС и работния проект. 

Следващият втори етап – изпълнение на СМР, описва планираните последователни 
дейности по изпълнение на водопровода – маркиране, изпълнение на напречни изкопи 
за откриване на съществуващи проводи, тяхното трасиране съвместно с представители 
на експлоатиращите организации, разваляне на настилки, направа на траншейни 
изкопи, направа на временни пасарелки през изкопите, полагане на водопроводите и 
арматурите, превключване на изпълнените СВО, обратен насип с уплътняване и 
полагане на детекторна и сигнална ленти, зариване с баластра и изпълнение на пътна 
настилка, изпитване на плътност и налягане, промиване и дезинфекция на 
водопроводните участъци. 

По отношение организацията на строителния процес, участникът е предвидил 
посочени два основни екипа за двете площадки с бригадите в тях и това е отразено в 
линейни график. Подробно са разписани разпределението на отговорностите за 
управление на обекта, екипите и бригадите. Тук са описани правата и задълженията 
експертите по ЗБУТ, контрол на качеството, като е приложена организационна 
диаграма. 

Подробно е описана организацията за координация и съгласуване с възложителя и 
експлоатационните дружества. В диаграмата е показан процесът на управление при 
изпълнение на договора с посочване на всички участници и техните връзки. Изброени 
са всички ресурси на изпълнителя, които ще се ангажират с изпълнението на обекта – 
ръководство на обекта, допълнителни експерти по геодезия, пътно строителство, 
технически отдел на участника, специалисти  ПТО и логистика, финансово – счетоводен 
отдели други.  

Подробно е описана временната организация на движението, мерките за публичност, 
мерки за опазване на околната среда. Направено е обширно конкретно описание на 
системата за контрол на качеството, която ще се прилага на обекта. Подробно са 
разписани мерките за намаляване затрудненията на местното население при 
изпълнение на СМР на обекта.  

Представен е комплексен линеен график и диаграма на  работната ръка и 
механизация. В линейния график е представена петдневна работна седмица и осем 
часов работен ден. Приложена е подробна таблица, в която са описани всички дейности 
по изпълнение на обекта, всички водопроводни клонове, времетраене с начало и край 



на работите за всеки клон и дейност, както и конкретните екипи, бригади и механизация 
за изпълнението им. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: участникът е 
предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите 
и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за 
изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за 
отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение. Обектът е разделен за 
изпълнение на два успоредно изпълнявани етапа, както е показано изпълнението на 
всеки отделен водопроводен клон с неговите елементи съгласни КС и техническата 
спецификация, като разделянето на етапи е съобразено с технологичната 
последователност, отчитайки и особеностите на терена, и изходната ситуация на 
строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 
налични четири от следните обстоятелства:  

1. За изпълнението на всеки от двата етапа е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача – ръководител обект, 
технически ръководител екип , координатор по ЗБУТ, специалист по контрол на 
качеството. 

2. За всеки от двата етапа са дефинирани необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за 
изпълнението им експерти; 

се състои от по три бригади – 6 броя общи работници за земни работи, 6 броя ВК 
монтажници за изпълнение на водопроводите и трима работника за изпълнение на 
конструктивните работи. Вторият екип ще се състои от пътно-възстановителна бригада 
от 5 работника. Предвидено е средно-дневно на обекта да работят по 40 работника.  

За всеки екип е посочен пълен списък с обезпечената строителна и монтажна 
механизация.  

Следва подробно описание на всички видове дейности на обекта като за монтажа на 
водопроводите арматурите, противопожарните хидранти и сградните водопроводни 
отклонения е направено детайлно описание, съобразно технологичната 
последователност на изпълнение. 

Цитирани са всички изисквания на възложителя към   изпълнението на 
строителството, поставени в тръжната документация, както е декларирано тяхното 
пълно спазване. 

При изпълнение на третия етап ще се изготви изпълнителна и екзекутивна 
документация, подготовка на акт образец 1, подготовката и предаване на обекта в 
експлоатация , като при това ще се извърши почистване на обекта. 

Направено е в таблица пълно изброяване, съгласно КС  на всички видове СМР, които 
ще се изпълняват с посочване на техните количества. 

В раздела технология на изпълнение участникът е изброил технологичната 
последователност на отделните видове работи. При това изброяване не е посочено кога 
се изпълнява дезинфекцията на водопровода. Следва подробно и пълно описание на 
всички етапи и видове СМР и дейности – пътна сигнализация, разчистване на 
площадката за работа, геодезически дейности – трасиране, отлагане на съществуващи 
комуникации, поставяне на репери, рязане и разваляне на настилки, изкопни работи –
машинно и ръчно, укрепване на изкопите, придружено със схеми и илюстрации, 
отводняване при необходимост и отстраняване на изкопан материал и отпадъци.   
Описана е доставката, складирането и транспорта, контрола на качеството, полагането 
на водопроводните тръби и части по два начина – в готов изкоп и безизкопно, ако това 
е възможно за определени участъци. Подробно и точно са описани методите и начините 



за свързване на тръбите – чрез челно заваряване и с електромуфи. Подробно е 
изложено обратното засипване с трамбоване. Предвидена е направа на предварително 
изпитване на плътност и окончателно изпитване, съгласно изискванията на  Наредба 
№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Тук 
подробно са описани начина и метода на дезинфекция на водопроводните участъци, 
преди въвеждането им в експлоатация. Следва подробно описание на 
възстановяването на отделните видове настилки – асфалтобетонова, паважна и 
трошенокаменна. Направено  е подробно описание на кофражните, арматурни и 
бетонови работи за обекта, включително методите за контрол на качеството на 
влаганите материали и изпълнени работи. 

Изброена е цялата нормативна база, която ще се спазва – закон за национална 
стандартизация, БДС за сгуробетон и огнеупорни бетони, БДС за решетки за чугунени 
оттоци и чугунени части за водопроводи, за канализационни системи извън сгради, 
пластмасови системи за безнапорно подземно отводняване и други подобни. 

Подробно са разписани възможните опасности по ЗБУТ и рискове като са посочени 
вероятността от проява, степен въздействие и мерки тяхното предотвратяване и 
преодоляване. Всички те са съобразени с условията на конкретния обект. 

В раздела за организация на изпълнението на обекта са представени подробни 
характеристики на ключовия ръководен екип, който се състои от инженери, специалност 
ВК, транспортно строителство, геодезия. 

Изброени са две площадки за едновременно изпълнение, като са посочени всички 
водопроводни клонови с дължини и диаметри  за всяка от площадките. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на минимално 
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 
изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното 
постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 
спецификация и инвестиционния проект и констатира, че техническото предложение 
отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 
навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 
резултати и може да бъде заключено мотивирано наличието на следните надграждащи 
техническото предложение условия: 
 За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с 

тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на ОП 
3 от поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 
конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 
спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени 
технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-
добро качество на изпълнението. 

 Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 
мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват 
вътрешния контрол на участника при изпълнението на ОП 3 от поръчката чрез 
конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да 
гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията 
на приложимите към изпълнението на обособената позиция от поръчката норми, 
стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 
изпълнението на ОП 3 от поръчката. 

 Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 
възложителя като минимално необходими, касаещи социалното напрежение. 
Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи. Всяка мярка 
съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 



 По отношение на предложените допълнителни мерки за опазване на околната 
среда не е отчетено, че обектът на работа е в зона на Натура 2000 и не са 
предвидени специални мерки за това. 

 На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената 
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по 
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от 
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва: наличие на три 
надграждащи условия – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД, гр. София до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовото 
предложение по обособена позиция № 3. 

 
Участник № 4 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”. 
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 2 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 2 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 /осем/ 
години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически 
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособена 
позиция № 2 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за опазване на 
околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при изпълнение на 
строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн.ДВ, 
бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 2 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация : 

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 2  

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 

НАПРЕЖЕНИЕ  
Участникът декларира, че: 



 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2  от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, от 
който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 



нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, 
доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по 
улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, 
отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко включения 
в графика метод на критичния път позволява ефективното планиране и 
приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат времената им за 
изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия 
път за изпълнение на всички планирани дейности, както и кога най-рано или най-
късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 2 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ  и предлага същият 
да бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 2. 

 
Участник № 4 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.  
Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 3 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 3 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 /осем/ 
години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически 
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособена 
позиция № 3 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за опазване на 
околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при изпълнение на 
строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн.ДВ, 
бр.14 от 20.02.2015 г.  

Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 3 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности. 

Участникът декларира, че: 



 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са: Линеен календарен график с 
диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 
и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката (обособена 
позиция от нея), отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, от 
който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 



нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, 
доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по 
улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, 
отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко включения 
в графика метод на критичния път позволява ефективното планиране и 
приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат времената им за 
изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени най-дългия и най-късия 
път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), 
както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна 
планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

 На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 3 
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ  и предлага същият 
да бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 3. 

 
Участник № 5 - ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр. София. 
За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна 
мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”. 

Представено е техническо предложение, съдържащо: Предложение за 
изпълнение на поръчката, в което Участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя, както и с представената от него оферта и че офертата 
му не съдържа варианти за изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката, 
съгласно изискванията на документацията за участие. Предлага срокът за изпълнение 
на обекта, предмет на обособена позиция № 1 да бъде 390 календарни дни съгласно 
приложен линеен календарен график, считано от датата на подписване на Протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, 
по обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, по обр.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Предложеният от участника гаранционен срок за осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект, предмет на 
обособена позиция № 1 и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и 
въвеждане в експлоатация за посочените видове СМР и категории, който включва 
обосновано последващо гаранционно обслужване и същия е съобразен с поставените 
от Възложителя ограничения за всички видове строително-монтажни работи, изпълнени 
при реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и съоръженията към нея – 8 /осем/ 
години. Участникът декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически 
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособена 
позиция № 1 от поръчката, включително по ТБХТ в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, по противопожарна безопасност и за опазване на 
околната среда, както и че всички вложени материали и изделия при изпълнение на 
строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн.ДВ, 
бр.14 от 20.02.2015 г.  



Участникът предлага да организира и изпълни качествено предмета на обособена 
позиция № 1 от поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя съгласно своите възможности при следната организация:  

А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ   
№ 1 – Представена в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Представено в Приложение 1 /Строително 
предложение/ 

В. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО -  
Представена в Приложение 2 /Времеви график/ 

Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ – Представени в Приложение 1 /Строително предложение/ 

Участникът декларира, че: 
 е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички клаузи и 

условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на 
плащане; 

 ако бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка ще сключи договор по приложения в документацията образец и в 
законоустановения за това срок;  

 приема да бъде обвързан с всички направени от него предложения в подадената 
оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка и същите ще 
останат обвързващи за него до изтичане на този срок;  

 запознат е и приема без възражения условието, че при поискване от страна на 
Възложителя трябва да удължи срока на валидност на офертата, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и приема без 
възражения условието, че ако след покана от страна на Възложителя и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата се, когато той не 
е изтекъл или не потвърди валидността на офертата за определен от Възложителя 
нов срок, когато първоначално определения междувременно е изтекъл, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, поради липсата на валидна оферта;  

 декларира, че представената от него оферта е изготвена при спазване на 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предмета на посочената обособена позиция от поръчката и ако 
бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката до 
подписването на официален договор, подадената от него оферта заедно с 
писменото известие за приемане на офертата му и сключване на договор ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни; 

 в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1 от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи: 
гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер 
в една от посочените в ЗОП форми и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП 
и документацията за участие документи в това число и тези, удостоверяващи 
липсата на съответните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с 
поставените критерии за подбор. 

Приложения към техническото предложение са : Линеен календарен график с 
диаграма на работата ръка, диаграма на механизацията, мрежови график. 

Съгласно указанията на Възложителя, поставени в документацията към 
обществената поръчка, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 
на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания 
на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация 
и инвестиционния проект за обекта на изпълнение по съответната обособена позиция, 
на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 



и са съобразени с предмет на поръчката (обособена позиция от нея), като всяко едно от 
така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия 
на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да 
проведе процедурата провери дали техническото предложение отговаря на изброените 
изисквания и дали обезпечава качественото изпълнение на обособена позиция 1, 
отчитайки спецификите й, като констатира следното: 

1. Участникът не е представил „мрежови график“ за изпълнение на обособената 
позиция от поръчката. Представен е само линеен график на строителството, 
от който не може да се направи извод до колко участникът е отчел 
последователността, продължителността и разпределението във времето за 
всеки етап от изпълнение на Обекта и включените в него работи, в това число 
нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на 
Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни 
работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на 
Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти, както и доколко 
включения в графика метод на критичния път позволява ефективното 
планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности като се отчитат 
времената им за изпълнение и зависимостите между тях. Не са изчислени 
най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и 
съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да 
започне работата по конкретна планирана дейност. 

2. Предложеният от участника гаранционен срок не съответства на определения 
минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31 юли 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, съгласно чл. 20, ал 4, т.8. 

3. От представената диаграма на работната ръка не може да се добие 
увереност, че има пълно съответствие с представения линеен график, тъй 
като броят на работниците е даден на интервали от по 6 дни за периода на 
изпълнение на обекта, а линейния график е даден по дни. 

4. От представената диаграма на механизацията, комисията прецени, че не 
може да се добие увереност, че има пълно съответствие с представения 
линеен график, тъй като броят на машините е даден на интервали от по 6 дни 
за периода на изпълнение на обекта, а линейния график е даден по дни. 
Освен това в представената диаграма на механизацията, участникът не 
показва в кой момент, кой вид машина ще използва, а представя единствено 
броя на машините. 

На база горепосоченото, комисията определя офертата по обособена позиция 1 на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр. София като „неподходяща“, съгласно 
изискванията, посочени в документацията към поръчката и на основание Раздел VI.8.6., 
б. „в“, предложение първо от изискванията на възложителя РЕШИ и предлага същият 
да бъде отстранен от по – нататъшно участие по ОП 1. 

Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно 
22.10.2020 г. в 14.00 часа в заседателната зала на Община Котел, на което ще бъдат 
отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение е публикувано на 
19.10.2020 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в профила 
на купувача.   

На 22.10.2020г., в 14.00 часа, в заседателната зала на Община – Котел,  комисията 
се събра в същия състав да проведе следващото си заседание. При отваряне на 
ценовите оферти присъства г-н Ангел Мъстев, упълномощен с пълномощно от г-н Иван 
Иванов – управител на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София. Пълномощника се 
легитимираха с лична карта, представи екземпляр от пълномощното си и се вписа в 
Регистъра на присъстващите при отваряне на ценовите оферти.  



Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по показател ТП – 
„Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от поръчката“, както 
следва: 

За обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап” : 

- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел” : 
- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
- „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична – 45,00 точки 
- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 45,00 точки 
Комисията  е предложила за отстраняване участниците :  
1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София  по обособени позиции № 

1 и № 2 
2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3 
3.  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1 
и няма да отвори ценовите им предложения. 
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците. 
След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва :  

1. За изпълнение на обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”  обща цена от  
863 128.54 (осемстотин шестдесет и три хиляди сто двадесет и осем лева и петдесет и 
четири стотинки) лева без включен ДДС и 1 035 754.25 (един милион тридесет и пет 
хиляди седемстотин петдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) лева с ДДС, в 
т.ч.: 

 1.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 822 027.18 (осемстотин двадесет 
и две хиляди и двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки ) лева без включен ДДС. 

   1.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  41 101.36 ( четиридесет и една хиляди сто и един лева и тридесет и шест стотинки) 
лева без включен ДДС. 

 След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 2 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва: 

 2. За изпълнение на обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”  обща цена от  2 154 460.76 (два 



милиона сто петдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева и седемдесет и 
шест стотинки) лева без включен ДДС и 2 585 352.91 (два милиона петстотин 
осемдесет и пет хиляди триста петдесет и два лева и деветдесет и една стотинки) лева 
с ДДС, в т.ч. : 

2.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 2 051 867.39 (два милиона 
петдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и тридесет и девет 
стотинки) лева без включен ДДС. 
      2.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  102 593.37 (сто и две хиляди петстотин деветдесет и три лева и тридесет и седем 
стотинки) лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община 
Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „ИНМАТ 
СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична, и които са както следва: 
      3. За изпълнение на обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” обща цена от 
1 617 665.48 (един милион шестстотин и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и 
пет лева и четиридесет и осем стотинки) лева без включен ДДС и 1 941 198.58 (един 
милион деветстотин четиридесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и петдесет 
и осем стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 
       3.1. Стойност на обекта, съгласно количествено-стойностно сметка, в размер на 
1 540 633.79 (един милион петстотин и четиридесет хиляди шестстотин тридесет и три  
лева и седемдесет и девет стотинки) лева без включен ДДС. 
      3.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  77 031.69 (седемдесет и седем хиляди тридесет и един лева и шестдесет и девет 
стотинки) лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София и които са както следва: 

1. За изпълнение на обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” обща цена от  
862 517.74 (осемстотин шестдесет и две хиляди петстотин и седемнадесет лева и 
седемдесет и четири стотинки) лева без включен ДДС и 1 035 021.29 (един милион 
тридесет и пет хиляди и двадесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева с ДДС, 
в т.ч.: 

 1.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 821 445.47 (осемстотин двадесет 
и една хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки ) 
лева без включен ДДС. 

   1.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  41 072.27 ( четиридесет и една хиляди и седемдесет и два лева и двадесет и седем 
стотинки) лева без включен ДДС. 



След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София, и които са както следва: 

 2. За изпълнение на обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” обща цена от 2 154 669.01 (два 
милиона сто петдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и една 
стотинка) лева без включен ДДС и 2 585 602.81 (два милиона петстотин осемдесет и 
пет хиляди шестстотин и два лева и осемдесет и една стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 

2.1. Стойност на обекта, съгласно обобщена количествено-стойностно сметка и 
количествено-стойностни сметки към нея, в размер на 2 052 065.72 (два милиона 
петдесет и две хиляди и шестдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) лева без 
включен ДДС. 
      2.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  102 603.29 (сто и две хиляди шестстотин и три лева и двадесет и девет стотинки) 
лева без включен ДДС. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е 
запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София, и които са както следва: 
      3. За изпълнение на обособена позиция № 3 – „Реконструкция на външна 
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” обща цена от 
1 616 593.53 (един милион шестстотин и шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и 
три лева и петдесет и три стотинки) лева без включен ДДС и 1 939 912.24 (един милион 
деветстотин тридесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и двадесет и 
четири стотинки) лева с ДДС, в т.ч. : 
       3.1. Стойност на обекта, съгласно количествено-стойностно сметка, в размер на 
1 539 612.89 (един милион петстотин тридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет 
лева и осемдесет и девет стотинки) лева без включен ДДС. 
      3.2. Стойност на разходи за непредвидени видове и/или количества СМР в размер 
на  76 980.64 (седемдесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет лева и шестдесет и 
четири стотинки) лева без включен ДДС. 

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията.  

На своите заседания проведени в периода  от 23.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в 
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа ценовите предложения на 
участниците. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1  са приложени: 
Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към 
нея в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf 
и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 



вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 1 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 1 за аритметични грешки, но такива 
не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2  са приложени: 
Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към 
нея в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf 
и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 
вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 2 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 



Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 2 за аритметични грешки, но такива 
не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” 
ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3  са приложени: 
Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички 
СМР от КСС в оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 
вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 5,50 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 25 % 
г) доставно-складови разходи – 0,01  % 
д) печалба - 4 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация по фирмени цени, УСН и 

СЕК. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 3 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни 
Богров, община Столична по обособена позиция № 3 за аритметични грешки, но такива 
не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1  са приложени : Обобщена 
количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в 
оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf 
и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 
вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 



в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 
д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 1 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 1 за аритметични грешки, но такива не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена 
количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в 
оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен 
носител с документите от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във формат.рdf 
и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 
вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 
д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 2 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 2 за аритметични грешки, но такива не бяха открити. 

Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 са приложени: 
Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички 
СМР от КСС в оригинал и оптичен носител с документите от плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ във формат.рdf и КСС във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 
видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления 
и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния 
вид СМР до окончателното му завършване, включително за труд, материали, 



механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт 
на машините, временна организация на движението,  извънреден труд, както и за други 
подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 
СМР, ако възникнат такива и се вземе решение за тяхното изпълнение :   

а) часова ставка – 6,00 лв. 
б) допълнителни разходи  върху  труд - 90 % 
в) допълнителни разходи върху механизация - 30 % 
г) доставно-складови разходи – 2  % 
д) печалба - 5 % 
е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури  
ж) норма време и разходи на материали и механизация - по СЕК, УСН, вътрешно 

фирмени анализи. 
Направените ценови предложения по обособена позиция № 3 от участника са в 

рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 
гр.София по обособена позиция № 3 за аритметични грешки, но такива не бяха открити. 
Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на участниците по показател 
ЦП – ценово предложение по формулата : 
 
ЦП = (Цmin / Цi) х 50 = ……………(брой точки), където : 

- Цi е предложената обща цена в лева без ДДС за съответната обособена позиция, 
без включени непредвидени разходи за СМР, съгласно ценовото предложение 
на съответния оценяван участник. 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС за съответната 
обособена позиция, без включени непредвидени разходи за СМР, съгласно 
ценовите предложения на допуснатите участници. 
 

По обособена позиция № 1 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап” : 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 821 445.47 лв. / 822 027.18 лв. х 50 =  49,96 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
ЦП = 821 445.47 лв. / 821 445.47 лв. х 50 = 50,00 точки. 

 
По обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел” : 
 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 2 051 867.39 лв. / 2 051 867.39 лв. х 50 =  50,00 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
            ЦП =  2 051 867.39 лв. /  2 052 065.72 лв. х 50 = 49,99 точки 
 



По обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 
нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
 

- За участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 
ЦП = 1 539 612.89 лв. /  1 540 633.79 лв. х 50 = 49,96 точки 
 

- За участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  
            ЦП =  1 539 612.89  лв. / 1 539 612.89   лв. х 50 = 50,00 точки 
 

Комисията отрази точките на участниците по показател ТП - „Техническо 
предложение за изпълнение на обособена позиция от поръчката“, отрази ценовите им 
предложения без ДДС за съответната обособена позиция, без включени непредвидени 
разходи за СМР, отрази точките им по показател ЦП – „Ценово предложение за 
обособена позиция от поръчката“, определи и отрази комплексната им оценка по 
обособени позиции в таблици, както следва : 
 
За обособена позиция № 1 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 

„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45             
822 027,18  

49,96 94,96 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 
ЕООД 

45             
821 445,47 50,00 95,00 

 
За обособена позиция № 2 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 

„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45 
2 051 867,39  

50,00 95,00 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 
ЕООД 

45 
2 052 065,72  49,99 94,99 

За обособена позиция № 3 
 

Участник ТП Предложена 
цена, лв. 

ЦП=Цmin/Цi*50. КО=ТП+ЦП 

„ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД 45 
1 540 633,79  

49,96 94,96 

„АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК” ЕООД 

45 1 539 612,89  50,00 95,00 

 
 

Предвид гореизложеното комисията направи следното класиране : 
 
По обособена позиция № 1 -  „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа 
на с.Тича, община Котел – трети етап”  : 

1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София – 95,00 точки 
2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 94,96 точки 

 



За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с.Нейково, община Котел” : 

1. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 95,00 точки 
2. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София - 94,99 точки 
 
За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  : 
1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София  - 95,00 точки 
2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 94,96 - точки 
 

III. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място участници. 
 
Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо 

място участници :  „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична и „АКТИВ 
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София.   

 
Дата и час на приключване на настоящия протокол: 26.11.2020 г. в 14.00 часа, 

съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП. 
 
Неразделна част от настоящия протокол са: 
- Протокол  № 1 от работата на комисията, приключен на 23.03.2020 г. 
- Протокол № 2 от работата на комисията, приключен на 16.10.2020 г. 
- Протокол № 3 от работата на комисията, приключен на 12.11.2020 г. 

 
         

                                                                                                                
Председател:  : инж. Яна Гавова ………/п/*……………. 

Членове: 1. инж. Дорина Митева : ………/п/*……………… 

                  2.  Добри Николов : ………/п/*…………….  

 
 
Заличена информация на  
основание чл.37 от ЗОП 
във връзка с ЗЗЛД 
                                                                

 

 

 

                                                                                                               

 
 
 
 


	За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	Комисията  е предложила за отстраняване участниците :
	1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София  по обособени позиции № 1 и № 2
	2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3
	3.  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1
	и няма да отвори ценовите им предложения.
	Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал,...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал,...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3  са приложени: Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в о...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1  са приложени : Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал, анализи за един...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал, анализи за едини...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 са приложени: Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен ...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	По обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	По обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	1. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 95,00 точки
	За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 94,96 - точки
	Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо място участници :  „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София.
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	За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	Комисията  е предложила за отстраняване участниците :
	1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, гр.София  по обособени позиции № 1 и № 2
	2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДК И КО” ДЗЗД, гр.София по обособени позиции № 2 и № 3
	3.  ОБЕДИНЕНИЕ „ДИКА” ДЗЗД, гр.София по обособена позиция № 1
	и няма да отвори ценовите им предложения.
	Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 1 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 2 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне.
	С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията и тя продължи работата си с разглеждане на ценовите оферти на участниците в закрито заседание.
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 1  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал,...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал,...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична по обособена позиция № 3  са приложени: Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в о...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1  са приложени : Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал, анализи за един...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2  са приложени: Обобщена количествено - стойностна сметка и количествено – стойностни сметки към нея в оригинал, анализи за едини...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	Комисията констатира, че към ценовото предложение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 са приложени: Количествено - стойностна сметка в оригинал, анализи за единичните цени на всички СМР от КСС в оригинал и оптичен ...
	Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя видове СМР в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния вид СМР...
	По обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	За обособена позиция № 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
	1. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична - 95,00 точки
	За обособена позиция № 3 - „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”  :
	2. „ИНМАТ СОФИЯ” ЕООД, с.Горни Богров, община Столична 94,96 - точки
	Комисията реши да проведе следващото си заседание на 26.11.2020 г. в 10.00 часа, на което да изготви протокола по чл. 181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата си.                                                                                      ...
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	Дата и час на приключване на протокола: 16.10.2020 г. в 15.45 часа.


