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6. ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница – офертата е постъпила с вх.№1980 на 
04.09.2017г. в 09:30 часа. 

 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
 
Комисията се запозна с постъпилите оферти и членовете на основание чл.97, 

ал.2 от ППЗОП попълниха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и 
чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, постъпили в деловодството  на 

общината, както следва: 
1.”ИСА 2000” ЕООД гр.София – офертата е постъпила с вх.№1913 на 

30.08.2017г. в 8:00 часа. 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №1. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 34 609,74 
лв. без ДДС. 

 
2.”ИСА 2000” ЕООД гр.София – офертата е постъпила с вх.№1914 на 

30.08.2017г. в 8:01 часа 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №2. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 26 596,20 
лв. без ДДС. 

 
3.”ИСА 2000” ЕООД гр.София – офертата е постъпила с вх.№1915 на 

30.08.2017г. в 8:02 часа 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №3. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 27 248,00 
лв. без ДДС. 

 
4.”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД- Стара Загора, гр.Стара Загора – офертата е 

постъпила с вх.№1921 на 30.08.2017г. в 11:40 часа. 
       Участникът представил оферта по Обособена позиция №1. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 
предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 33 725,33 
лв. без ДДС. 

 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №2. 
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Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 
предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 
26 453,00 лв. без ДДС. 

 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №3. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 
26 923,00 лв. без ДДС. 

 
5.”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница – офертата е постъпила с вх.№1979 на 

04.09.2017г. в 09:20 часа. 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №3. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 
27 364,00 лв. без ДДС. 

 
6.”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница – офертата е постъпила с вх.№1980 на 

04.09.2017г. в 09:30 часа. 
Участникът представил оферта по Обособена позиция №2. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага обща цена в размер на 
26 726,90 лв. без ДДС. 
 

С това публичната част от заседанието на комисията в 10:30 часа приключи. 
 
Комисията на закрито заседание пристъпи към разглеждане на постъпилите 

оферти: 
1.”ИСА 2000” ЕООД гр.София  
Участникът представил следните документи по обособена позиция №1: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 
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6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, 
както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/ - 
неприложимо. 

7. Декларация от членове на обединение /Образец №8/ - неприложимо.  
8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Образец №13/; 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
11. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
13. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

14. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

15. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

16. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 12 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
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спецификация.  
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 1 за общ срок от 4 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети предвид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
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обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер".  
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 

офертата на участника ”ИСА 2000” ЕООД гр.София по Обособена позиция №1: 
Избор на изпълнител за основен ремонт на улицa Дъбраш в община Сърница, 
съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

 
2.”ИСА 2000” ЕООД гр.София Участникът представил следните документи по 

обособена позиция №2: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
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5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
/Образец №13/; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
9. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

12. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

13. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

16. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 120 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
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спецификация.  
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 2 за общ срок от 15 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети предвид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
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обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер". 
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника .”ИСА 2000” ЕООД гр.София по Обособена позиция 
№2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена за улица Дъбраш в 
община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 
2017г. 

 
3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №3: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
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4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 
/Образец №4/. 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, 
както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/ - 
неприложимо. 

7. Декларация от членове на обединение /Образец №8/ - неприложимо.  
8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Образец №13/. 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
11. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
13. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

14. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

15. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

16. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР: 
-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години; 
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-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 
аварии - 8 години; 

-за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 
години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и 
улиците - две години, а при основни ремонти - една година; 

- за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при 
ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години; 

3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 
започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 3 за общ срок от 10 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя, е:   

Участник разписал подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ 
се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и 
предложил последователността и взаимообвързаността на предвидените от него 
дейности, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Обхванати са 
всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 
времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са 
начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от 
него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията 
с Възложителя и останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
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При изготвянето на линейния график са взети пред вид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер".  
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
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стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  
III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 

стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  
 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 

офертата на участника „ИСА 2000” ЕООД гр.София по Обособена позиция №3: 
Избор на изпълнител за основен ремонт на улицa Дъбраш в община Сърница, 
съгласно ПМС 209 от 18.08.2016г. 

 
 
4.”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД, гр.Стара Загора 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №1: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
/Образец №13/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
9. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

12. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  
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13. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

14.Копие от сертификат съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с предметен 
обхват „строителство“.  

 
15. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР- 12 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 1 за общ срок от 5 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
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предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети пред вид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер". 
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 
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безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 

офертата на участника ”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД, гр.Стара Загора по 
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улицa 
Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на 
общината за 2017г 

 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №2: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
/Образец №13/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
9. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
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четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

12. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

13. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

14. Копие от сертификат съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с предметен 
обхват „строителство“.  

15. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 120 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 2 за общ срок от 12 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
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въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети пред вид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
16. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 
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училище с квалификация "строителен инженер". 
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника ”Хоус мейдинг” ООД гр.Стара Загора по Обособена 
позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена за улица 
Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на 
общината за 2017г. 

 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №3: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
/Образец №13/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
9. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
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10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

12. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

13. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

14. Копие от сертификат съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с предметен 
обхват „строителство“.  

15. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 12 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 3 за общ срок от 7 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
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продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант/. Графикът показва 

сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети пред вид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
16. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 



 
 

 
 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 
тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 
 
 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер". 
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника ”Хоус мейдинг” ООД гр.Стара Загора по Обособена 
позиция №3: Избор на изпълнител за основен ремонт на улицa Дъбраш в 
община Сърница, съгласно ПМС 209 от 18.08.2016г. 

 
 
5. ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №3: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от 
представената декларация се установява, че участника няма да ползва 
подизпълнител. 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, 
както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/ - 
неприложимо.  

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
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/Образец №13/; 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
11. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
13. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

14. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

15. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

16. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 122 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 3 за общ срок от 6 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 
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За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график под формата на еквивалент на диаграма на Гант. Графикът 

показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети предвид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя.  

 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
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предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, със средно образование с четиригодишен курс 

на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура 
и строителство" или "Техника".  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница по Обособена позиция 
№3: Избор на изпълнител за основен ремонт на улицa Дъбраш в община 
Сърница, съгласно ПМС 209 от 18.08.2016г.  

 
6. ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница 
Участникът представил следните документи по обособена позиция №2: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 
2.Административни сведения /Образец №2/. 
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - 
неприложимо 
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6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, 
както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/ - 
неприложимо.  

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
/Образец №13/; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец 
№5/. 

10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 
11. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" по 

чл.171 от ЗУТ – копие от застраховката. 
12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/. 
13. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя,  което му позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя. 

14. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

15. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

16. Техническо предложение /Образец №9/. 
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя при следните условия:  
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлага Гаранционен срок за изпълнените СМР - 144 месеца. 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на съответния 
обект съгласно Договора.  

 4. Вложените 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 февруари 2015 г. за условията и реда 
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ 
бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация.  
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6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

7. Ще изпълни СМР по Обособена позиция 2 за общ срок от 11 календарни дни 
от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представил 
своето техническо предложение, съобразно техническата спецификация на 
възложителя. Участникът разписал подхода за изпълнение на предмета на 
поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното 
възлагане на договора и предложил последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, 
дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 
въвеждането на обекта в експлоатация. Описани са начините за разпределение на 
дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в строителството. 

Участникът приложил:  
1.Линеен график под формата на еквивалент на диаграма на Гант. Графикът 

показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. 
При изготвянето на линейния график са взети предвид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка определена в Работната 
програма на Участника.  Графикът представя подробно строителната програма и 
прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и 
технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно 
технологичните изисквания.  

2.Диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове 
СМР (графична част). 

 
17. Ценово предложение/ Образец № 11/. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителят критерии за подбор, както следва: 
Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на 
обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване 
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и водене на Централния професионален регистър на строителя.  
 
Икономическо и финансово състояние: 
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, 
т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

 
Технически и професионални способности: 
I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, със средно образование с четиригодишен курс 

на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура 
и строителство" или "Техника".  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 
от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица  

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага системи за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“.  

 
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница по Обособена позиция 
№2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена за улица Дъбраш в 
община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 
2017г. 

 
 
Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите, които са допуснати 

до участие и оценка, с оглед на взетите по-горе решения. 
 
Комисията установи, че по всяка една от обособените позиции не намира 

приложение хипотезата на чл.72 от ЗОП. 
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Критерий за възлагане: Икономически най-изгодната оферта по всяка 

обособена позиция се определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение 
качество/цена”. 

 
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите  
Оценка на офертите  
 
Показатели за оценяване: 
Фn – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)  
Сn – Общ срок за изпълнение на строителството 
 
Относителна тежест на показателите за оценяване:                                             
Фn = 60 точки, максимална стойност 
Сn= 40 точки, максимална стойност 
 
1.Финансова оценка – Фn – максимален брой – 60 точки 
Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се 
приема словесното изражение на сумата. 

 
Оценка на финансовото предложение. 
Фn – финансова оценка на предлаганата от участника обща цена за изпълнение 

на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: 
 
Фn = Цmin / Цn х 60, където: 
 
Цmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка 

оферти 
Цn – общата цена предложена в n-тата оферта 
Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   
 
2.Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки,  
 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Сn е 40 точки;  
Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък общ 

срок за изпълнение на строителството; 
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Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия общ срок за изпълнение на строителството по следната формула 

 
Сn= (Сmin / Сi) х 40, където 
 
Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен общ срок за 

изпълнение на строителството 
Сi – представлява общият срок за изпълнение на строителството, предложен от 

i-тия  участник. 
Сn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   
 
3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки 
 
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка:   
Оn = Фn + Сn, където 
Оn     – общата оценка на n-тата оферта, 
Фn    – финансовата оценка на n-тата оферта. 
Сn     – оценка по показател срок на n-тата оферта. 
  
Крайно класиране на Участниците 
Крайното класиране на участниците по всяка обособена позиция поотделно се 

извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се 
класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

 
 
По Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на 

улицa Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи 
на общината за 2017г. 

1.”ИСА 2000” ЕООД гр.София  
По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 33725,33 / 34609,74 х 60 = 58,47 точки получава 
участника по показателя 
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Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (4 / 4) х 40 = 40 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 58,47 + 40 = 98,47 

 
2.”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД гр.Стара Загора  
Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 33725,33 / 33725,33 х 60 = 60 точки получава 
участника по показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (4 / 5) х 40 = 32 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 60 + 32 = 92 

 
Комисията единодушно класира участниците по Обособена позиция №1 с оглед 

на получената обща оценка, както следва: 
На първо място участника ”ИСА 2000” ЕООД. 
На второ място участника ”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД гр.Стара Загора. 
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По Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на 

подпорна стена за улица Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за 
капиталови разходи на общината за 2017г. 

1.”ИСА 2000” ЕООД гр.София  
По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 26453 / 26596,20 х 60 = 59,68 точки получава 
участника по показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (11 / 15) х 40 = 29,33 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 59,68 + 29,33 = 89,01 

 
2.”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД гр.Стара Загора  
Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 26453 / 26453 х 60 = 60 точки получава участника по 
показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
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Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (11 / 12) х 40 = 36,67 точки получава участника по 
показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 60 + 36,67 = 96,67 

 
3.”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница 
Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 26453 / 26726,90  х 60 = 59,39 точки получава 
участника по показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (11 / 11) х 40 = 40 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 59,39 + 40 = 99,39 

 
Комисията единодушно класира участниците по Обособена позиция №2 с оглед 

на получената обща оценка, както следва: 
На първо място участника ”ФЕЙЗАЛ” ЕООД гр.Сърница 
На второ място участника ”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД гр.Стара Загора. 
На трето място участника ”ИСА 2000” ЕООД. 
 
 
По Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за основен ремонт на 

улицa Дъбраш в община Сърница, съгласно ПМС 209 от 18.08.2016г. 
1.”ИСА 2000” ЕООД гр.София  



 
 

 
 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 
тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 
 
 

По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 26923 / 27248 х 60 = 59,28 точки получава участника 
по показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (6 / 10) х 40 = 24 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 59,28 + 24 = 83,28 

 
2.”ХОУС МЕЙДИНГ” ООД гр.Стара Загора  
Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 26923 / 26923 х 60 = 60 точки получава участника по 
показателя 

Оценка по показател Сn  
Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за 

изпълнение на строителството /в календарни дни/ -  тежест 40 точки.  
Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (6 / 7) х 40 = 34,29 точки получава участника по 

показателя 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата 
оценка и финансовата оценка:   
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