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Р Е Ш Е Н И Е  

 

за определяне на изпълнител 

 

 

№ 01/09.03.2017г.  
 

 

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 и чл.108, т.1 и чл.181, ал.6 от ЗОП и във връзка с 

Решение №018 от 19.12.2016г. на кмета на община Сърница, с което е обявено провеждане 

на обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на 

улици в община Сърница, вписана в РОП с номер 05223-2016-0004, в качеството ми на 

Възложител по цитираната процедура, взех следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Във връзка с провеждането на публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на улици в 

община Сърница, утвърждавам доклад от 09.03.2017г. и Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 

за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, Протокол по 

чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения от работата на комисия, назначена със Заповед № 

035 от 16.01.2017г. и Заповед №040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница.  

 

2. Обявявам класиране на участниците в процедурата, съгласно представените 

доклади и протоколи от работата на комисията: 

На първо място участника „ИСА 2000” ЕООД гр.София, ул.“Николай Коперник“ 

№25.  

На второ място участника „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница, ул.“Самоковско 

шосе“ №38. 

 

2.1. Участникът, избран за изпълнител в публичното състезание по реда на ЗОП с 

предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на 

улици в община Сърница, е: „ИСА 2000” ЕООД гр.София, ул.“Николай Коперник“ №25.  
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2.2. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще 

изпълняват: няма. 

 

3. Отстранявам от процедурата следните участници, като мотивите ми за това са 

следните: 

3.1.Участник „Пътища” АД гр.Пазарджик, бул.“Георги Бенковски“ №120,с 

подадена оферта вх.№ 0095/16.01.2017г. в 14:05 часа. 

Мотиви: Комисията, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница, установила, че в протокола по чл.54, ал.7 

от ЗОП изрично е указала на участника ”Пътища” АД гр.Пазарджик, че е установила 

следните липси на информация: 

– на стр.15-16 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и 

професионални способности”, т. 1а) от ЕЕДОП – списък на дейностите по строителство, 

участникът не е попълнил информация за вида и обема на изпълненото строителство. 

– на стр.21 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на поставеното 

от възложителя изискване: Участникът да прилага системи за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

– на стр.18 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на поставеното 

от възложителя изискване: Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на 

околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“.   

След разглеждане на представения от участника ЕЕДОП в срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП, комисията установила следното несъответствие с критериите за подбор: 

– на стр.15-17 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и 

професионални способности”, т. 1а) от ЕЕДОП – списък на дейностите по строителство, 

участникът отново не е попълнил информация за вида и обема на изпълненото 

строителство.  

– на стр.22 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на поставеното 

от възложителя изискване: Участникът да прилага системи за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 

Участникът е попълнил информация, че притежава сертификат ISO 9001:2008 системи за 

управление на качеството, но не е посочена информация за предметния обхват на така 

притежавания от него сертификат, за да установи комисията, че отговаря на изискването 

на възложителя да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

– на стр.22 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 
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попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на поставеното 

от възложителя изискване: Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на 

околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“. Участникът е попълнил информация, че притежава сертификат ISO 

14001:2004 системи за управление на околната среда, но не е посочена информация за 

предметния обхват на така притежавания от него сертификат, за да установи комисията, че 

отговаря на изискването на възложителя да прилага системи за управление на околната 

среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“.  

Ето защо и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП отстранявам участникът 

”Пътища” АД гр.Пазарджик от участие в обявената обществена поръчка за строителство 

чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение 

на строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, тъй като не е 

предоставил изискваща се информация свързана с удостоверяване изпълнението на 

критериите за подбор, посочени по-горе. 

 

3.2. Участник „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев, ул.“Ал.Стамболийски“ №11, с 

подадена оферта вх.№ 0063/12.01.2017г. в 13:08 часа. 

Мотиви: Комисията, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница, установила, че представеното от 

участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя 

изисквания.  

Участникът представил линеен календарен график под формата на таблица. 

Комисията разгледа представеният от участника Линеен график, приложение към 

техническото предложение, и установи, че същият не е изготвен в съответствие с 

изискванията на възложителя с оглед на следното: 

Представеният от участника линеен график не е оформен съгласно изискванията на 

възложителя. В образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил, че 

участникът следва да представи линеен график /под формата на диаграма на Гант или 

еквивалентен/. Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи 

и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на 

Работната програма на Участника. При изготвянето на линейния график трябва да се 

вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и 

времевата рамка определена в Работната програма на Участника.  Графикът трябва да 

представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати 

/десетдневки/, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие 

и обвързаност, съгласно технологичните изисквания.  

Така изготвения и представен от участника линеен график не е диаграма на Гант, но 

комисията не може да приеме, че е и еквивалентен на диграмата на Гант с оглед на 

следните мотиви:  

Диаграма на последователностите (още наричана мрежа на зависимостите, поток на 

задачите или план на дейностите) е инструмент, използван при управлението на проекти. 

Целта на тази диаграма е чрез изобразяването на дейностите/заданията и връзките между 
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тях под формата на мрежа/насочен граф да може да се придобие по-пълна картина за 

работата по проекта и по-точно планиране на времето и изграждане на графика. 

Различните видове диаграми, които се използват масово най-общо могат да бъдат 

разделени на две категории: 

1.Дейност на стрелката - в този тип диаграми, различните дейности са изобразени от 

стрелките/ребрата на графа, а върховете представляват ключови дати; 

2.Дейност на върха - тези диаграми изобразяват всяка дейност като връх в графа. 

Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях. 

В настоящия случай диаграмата на Гант е вид диаграма с дейност на върха и визуално 

представя времетраенето на отделните задачи. Дейностите в диаграмата на Гант са 

наредени хоризонтално - за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия 

представлява момент във времето. Това става като всяка задача е правоъгълник, чиято 

дължина е пропорционална на времетраенето му. Впоследствие в диаграмите на Гант се 

налагат и специфични означения за дейности (своеобразни скоби), които са съставни. При 

дейност на върха диаграмите изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава 

стрелките изобразяват зависимостите между тях.  

Графиките на Гант имат следните функции: 

-Помагат в планирането на задачите, които трябва да бъдат изпълнени; 

-Дават възможност за създаване на времеви график за дейностите; 

-Позволяват планирането на алокацията на ресурси за изпълнението на проекта; 

-Спомагат за осъществяването на "критичният път" на един проект и неговото 

завършване в срок. 

Чрез графиката могат да се направят изводи за нужния екип и дефинирането на 

критичните за изпълнение по график дейности. Така лесно могат да се правят и 

модификации, както и да се създават хистограми за нужното количество ресурси. 

Ключово за проектното планиране е взаимообвързаността на отделните дейности и 

тяхната логическа последователност (например една дейност зависи от изпълнението на 

друга преди нея). Едни дейности могат да се изпълняват последователно или линеарно, 

други могат да бъдат извършени паралелно.  Графиките на Гант играят важна роля и в 

мониторинга на един проект. 

Т.е при диаграмата на Гант или евентуално еквивалентната, която следваше да 

представи участника следваше да са посочени всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, тяхната продължителност във времето, тяхната последователност, тяхната 

взаимосвързаност, броя на работниците ангажирани за всяка една дейност, както и броя на 

техниката, която е необходима за съответната дейност. 

В представения от участника линеен график липсват задължителните реквизити на 

Диаграмата на Гант: липсват графи -  „начало на проекта“, „край на проекта“, 

„предшестващи дейности“. Липсва движението на стрелката – „нагоре“ и „надолу“, не са 

посочени взаимодействието и обвързаността между отделните видове дейности. 

Единствено в квадратчетата е посочен броя на работниците ангажирани за всяка една 

дейност и броя на техниката, която е необходима за съответната дейност. 

Участникът не е посочил последователността на дейностите- не е ясно коя дейност 

задължително предшества или следва дадена дейност и не е посочил тяхната 
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взаимосвързаност и подчиненост. От така направената таблица не е ясно работниците след 

приключване на конкретна дейност към кой вид СМР или строителна операция се 

прехвърлят. Липсва взаимообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа 

последователност според технологичните специфични изисквания и особености на работа 

на даден вид операция (изпълнението на коя дейност зависи от изпълнението на друга 

преди нея –след колко дни може да се пристъпи към работа по тази дейност, например). 

Липсва „движението на стрелката“, както и отправни и крайни точки на нейното движение. 

Това е именно е ролята на липсващите графи  - „начало на проекта“, „край на проекта“ и 

„предшестващи дейности“. В последната посредством формули се посочват и дават ясно 

последователностите и взаимосвързаностите на работата. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП отстранявам участникът „БКС” ЕООД 

гр.Гоце Делчев от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез публично 

състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-

монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.   

 

3.3. Участник „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик, ул.“Асен Златаров“ №12, с 

подадена оферта вх.№ 0080/16.01.2017г. в 09:36 часа. 

Мотиви: Комисията, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница, установила, че представеното от 

участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя 

изисквания.  

При проверка на съответствието на представената Работната програма с 

Техническите спецификации, Комисията установила, че същата не отговаря на 

техническите спецификации: 

1. Описани са етапите на работа: Първи етап -  откриване на строителна 

площадка и определяне на строително ниво и линия.. В текста е записано, че „за начало на 

строежа съобразно издаденото разрешение за строеж ще се счита денят на съставяне на 

протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

на обекта. ...... Откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на обекта ще се извършва при влязло в сила разрешение за строежа и в присъствието 

на лицето, упражняващо строителен надзор за обекта... Лицето, упражняващо строителен 

надзор в три дневен срок от съставянето на протокола ще завери заповедната книга на 

строежа ....“.  

Посочените действия в описанието на организацията на работа показват 

неразбирането на участника на предмета и спецификата на обектите, предмет на 

поръчката. В Техническата спецификация са описани ремонтни СМР за отделни улици, 

приложено е само Количествена сметка за обектите и никъде не е отразено, че има  

инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж и се подготвят 

всички посочени в програмата актове, протоколи и документи по време на строителството. 

Освен това в приложения към документацията за участие Проекто – договор в чл.3 са 

описани участниците  в строителния процес, които установяват обема на извършените 
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СМР – Възложител, изпълнител и инвеститорски контрол, т.е. за обектите, предмет на 

настоящата поръчка не се предвижда да има Строителен надзор. 

2. В Етап ІV - записано е, че "При приключване на всички работи и след 

фактическото завършване на строежа дружеството ни ще изготви екзекутивна 

документация съгласувани с проектанта, отразяваща несъществените отклонения от 

съгласуваните проекти от нас или от лице, определено от възложителя. Два комплекта на 

хартиен носител ще бъдат предадени за одобрение на Консултанта. .... 

Екзекутивната документация ще съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените строителни и монтажни работи. Тя ще се заверява от възложителя, строителя, 

лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, и от лицето, извършило 

строителния надзор. ...... 

Цялата екзекутивна документация ще се представи за безсрочно съхраняване на 

органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър.... 

Когато строежът се изпълни в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, 

екзекутивна документация няма да се предава. 

След завършване на строежа представител на възложителя Община Сърница, 

проектантът, представител на строителя и лицето, упражняващо строителен надзор, ще 

съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 

към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор."  

Посочените действия в описанието на организацията на работа показват 

неразбирането на участника на предмета и спецификата на обектите, предмет на 

поръчката. В Техническата спецификация са описани ремонтни СМР за отделни улици, 

приложено е само Количествена сметка за обектите и никъде не е отразено, че има  

инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж и се подготвят 

всички посочени в програмата актове, протоколи и документи по време на строителството. 

Освен това в приложения към документацията за участие Проекто – договор в чл.3 са 

описани участниците  в строителния процес – Възложител, изпълнител и инвеститорски 

контрол, т.е. за обектите, предмет на настоящата поръчка не се предвижда да има 

Строителен надзор и Проектант.  

Несъответствието в горния текст се състои и в това, че съгласно Проекто договора  в 

раздел ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ, Чл.8. е 

записано: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предмета на обществената поръчка за общ срок 

от ……….. календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо за изпълнение 

на строително-монтажните работи. Срокът на договора приключва с подписване на 

Констативен протокол. 

Чл.10.Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи, 

предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с Констативен протокол за 

установяване на действително извършени работи, подписан от страните по договора. 

Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на 

вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените 
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материали със съществените изисквания към строителните продукти и експедиционни 

бележки. Горе изброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра. 

Чл.11.(1) Качеството и количеството на извършените строително-монтажни работи се 

установяват от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол. За 

установяване обема на действително извършените строително-монтажни работи се 

съставят измервателни протоколи и плащанията се извършват въз основа на тях.  

(2) Извършените строително-монтажни работи ще се приемат от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол, съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи 

по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и инвеститорския контрол, ще 

осъществяват контрол по време на изпълнение на строителството на видовете строително- 

монтажни работи и ще прави рекламация за некачествено свършените работи. 

На основание на горното Комисията констатира, че предложения от участника етап за 

приемане на строителството не отговаря на техническите спецификации на възложителя. 

3. При описание на дейностите на ул." 8-ми март" е записано 

"От 1-ия календарен ден.друго звено,състоящо се от багер и булдозер в рамките на 2 

календарни дни-първия и втория ще изпълнят машинно предвидения изкоп за изграждане 

на подпорна стена. В края на 2-ия календарен ден при вече изпълнен изкоп за подпорната 

стена звено от 2-ма бетонджии ще положат подложния пласт бетон В15. От 3-ия 

календарен ден звено от 4-ма кофражисти ще започне изпълнението на кофража за 

подпорната стена-първоначално за основата.последователно и за тялото на подпорната 

стена. Паралелно с тях звено от 6-ма арматуристи в рамките на 3 календарни дни-З-ия-4-ия 

и 5-ия ще монтират предвидената армировка първоначално в основите на стената,след 

което и в тялото й. След което от 4-ия календарен ден отделно звено от 5-ма бетонджии ще 

изпълнява бетоновите работи по изграждане на подпорната стена. Първоначално през 4-ия 

календарен ден ще бъде положен бетон В25 в основата й, а в края на 5-ия и през 6-ия 

календарен ден-и в тялото на стената. Междувременно през 5-ия календарен ден двама 

кофражисти ще монтират предвидените барбакани и сторопор за разделителната фуга 

между отделните ламели на стената. През 7-ия календарен ден звеното кофражисти ще 

демонтира кофража от тялото на стената, след което един изолаторджия ще изпълни 

двукратно обмазване с битумен грунд на подлежащите на засипване бетонови повърхности 

от тялото на подпорната стена.След което в рамките на същия-7-ия календарен ден звено 

от един комбиниран багер-товарач с производителност 500мЗ/мсм и трима пътни 

работници,снабдени с трамбовки ще изпълнят уплътнения обратен насип зад тялото на 

подпорната стена. С това в рамките на 7-ия календарен ден работите по изграждане на 

подпорната стена на тази улица се планира да завършат." 

Комисията установи, че така предложения график за изпълнение на подпорната стена 

на ул. " 8-ми март" не отговаря на нормативните срокове за декофраж на подпорни стени и 

натоварването им с полагането на обратен насип, посочени в НАРЕДБА № 3 за контрол и 

приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (Обн./Отм. ДВ бр. 97 от '94 г., изм. 

доп. ДВ бр. 53 от '99 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции (публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.). Съгласно Раздел 2, чл. 9, "ал. 1.Бетонът се 

декофрира при достигане на предписаните в проекта условия.; ал.2. Когато в проекта 
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отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона 

(температура на въздуха от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), се 

спазват следните минимални срокове за декофриране:  

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни; 2. за кофраж на плочи - 8 

дни; 3. за дъна на греди - 10 дни." 

А в предложения по-горе от участника график декофрирането и обратния насип са 

предвидени на следващия ден след полагането на бетона /7-ми ден/.  

Комисията счита, че в така предложения график не са взети пред вид необходимите 

технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР, в случая полагането на бетон, 

обмазване с битумен грунд  и полагане на уплътнен обратен насип. Предложените срокове 

не гарантират на възложителя устойчивост на изпълнените СМР. 

4. В таблицата с посочените  хора и машини за строителството на обектите за ул."2-

ра" и ул."3-та" в с.Побит камък за изпълнение на "Доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон" не са предвидени пътни работници. Такива са предвидени за същия вид 

СМР на другите улици.  

Въз основа на  този пропуск комисията допуска, че посочените  брой работници в 

диаграмата на работната ръка не е коректен.  

Извод: Предложената Работна програма на участника не отговаря на техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя съгласно Документацията за участие. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП отстранявам участникът „Еко– Хидро 

– 90” ООД гр.Пазарджик от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на 

строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.   

 

3.4. Участник ”„Щрабаг” ЕАД гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №115Г, ет.8, с 

подадена оферта вх.№ 0094/16.01.2017г. в 13:54 часа. 

Мотиви: Комисията, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница, установила, че представеното от 

участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя 

изисквания.  

При проверка на съответствието на представената Работната програма с 

Техническите спецификации, Комисията установи, че същата не отговаря на техническите 

спецификации: 

1. При описание на  етапите на работа и в  Етап „Мобилизация и подготовка на 

строителството" и Етап „Строителство"е записано, че „В Етап „Строителство"  е 

определено, че "началото на този етап е датата на подписване на протокол 2а за откриване 

на строителната площадка и е с продължителност 10 календарни дни, както е отбелязано в 

Линейния график. Описани са видовете строителни дейности и реда на изпълнение, по 

работни фронтове. След завършване на всички СМР, ще се изпрати писмено искане до 

Възложителя за съставяне на акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 

Образец №15), съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. Ще се изготви екзекутивна документация (съгласно чл. 163, 
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ал. 2, т. 3 от ЗУТ) и предаване на заповедна книга, декларации за съответствие на 

вложените материали и всички други документи необходими за въвеждане на обекта в 

експлоатация. За окончателно предаване на обекта се счита датата за издаване на 

разрешение за ползване".  

Несъответствието в горния текст се състои в това, че съгласно Проекто договора  в 

раздел ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ, Чл.8. е 

записано: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предмета на обществената поръчка за общ срок 

от ……….. календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо за изпълнение 

на строително-монтажните работи. Срокът на договора приключва с подписване на 

Констативен протокол. 

Чл.10.Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи, 

предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с Констативен протокол за 

установяване на действително извършени работи, подписан от страните по договора. 

Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на 

вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените 

материали със съществените изисквания към строителните продукти и експедиционни 

бележки. Горе изброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра.".  

Никъде в Техническите спецификации и в Документацията за участие не се 

коментира за подписване на Протокол 2а, както и издаване на Разрешение за ползване.  

От посоченото следва, че участникът не е запознат напълно с условията на 

обществената поръчка и не гарантира на възложителя точно изпълнение на възложените 

СМР. 

На основание на горното Комисията констатира, че предложените от участника 

действия за започване и приемане на строителството не отговарят на техническите 

спецификации. 

2. При описание на видовете материали, които са предвидени за използване при 

изпълнение на обектите се установи, че за изпълнение на СМР  "Заустване на водите от 

напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200 в т.ч./ доставка и 

монтаж на тръби ф 200"  са описани Тръби РЕ 100. ф200 със стандарти БДС ЕК 12201-

2:2011 + А 1:2013; БДС ЕК 12201-3:2011 + А1:2013, с доставчик „Юроком 2000" ООД, за 

които са приложени Декларация за характеристиките на строителен продукт №001 РД 

2015, в която е записано  "Идентификация на строителния продукт: Тръби и фитинги Konti 

Hidroplast  от полиетилен (РЕ100) за питейно водоснабдяване , диаметри от 20 мм до 800 

мм", приложен е и Сертификат за съответствие на строителен продукт 017-НСИСОССП - 

041 С, издаден от "Сертификация" ЕАД на 23.04.013 г., за "Тръби и фитиги от РЕ 

(полиетилен) за пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за човешко 

потребление от водоизточника до кранчето на потребителя, с работно налягане и размери 

съгласно Приложение №1", в което също са упоменати тръби и фитинги за 

водоснабдяване. 

 Комисията счита, че така предложения материал за заустване на дъждовните води не 

отговаря на Техническите спецификации за обекта, тъй като вида СМР касае 
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отводняването на улиците и дъждовната канализация, които трябва да се изпълнява с 

канализационни тръби. 

Извод: Предложената Работна програма на участника не отговаря на техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя съгласно Документацията за участие. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП отстранявам участникът „Щрабаг” 

ЕАД гр.София от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез публично 

състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-

монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.   

 

3.5. Участник „Пътища Пловдив” АД гр.Пловдив, бул.“Цар Борис III 

Обединител“ №37, вх.№ 0101/16.01.2017г. в 15:23 часа. 

Мотиви: Комисията, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница, установила, че представеното от 

участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя 

изисквания.  

Участникът предложил гаранционен срок за изпълнените СМР на обектите, както 

следва: 

2.1. за основни ремонти на улици - 24 месеца; 

2.2.за съоръжения на улици при основен ремонт - 24 месеца. 

Комисията установила, че предлагания от участника гаранционен срок за съоръжения 

на улици при основен ремонт – 24 месеца, е по-малък от предвидения минимален 

гаранционен срок, предвиден в чл.20, ал.4, т.9 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Предвиденият в Наредба №2/2003г. минимален гаранционен срок за съоръжения на улици 

при основен ремонт е 4 години /чл.20, ал.4, т.9 от Наредба №2/2003г./.  

В документацията за участие възложителят изрично е посочил, че участниците трябва 

да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да 

бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Посочено е, че участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от 

предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. се предлага за 

отстраняване. 

Участникът представил линеен календарен график под формата на таблица. 

Комисията разгледа представеният от участника Линеен график, приложение към 

техническото предложение, и установи, че същият не е изготвен в съответствие с 

изискванията на възложителя с оглед на следното: 

Представеният от участника линеен график не е оформен съгласно изискванията на 

възложителя. В образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил, че 

участникът следва да представи линеен график /под формата на диаграма на Гант или 

еквивалентен/. Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи 
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и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на 

Работната програма на Участника. При изготвянето на линейния график трябва да се 

вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и 

времевата рамка определена в Работната програма на Участника.  Графикът трябва да 

представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати 

/десетдневки/, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие 

и обвързаност, съгласно технологичните изисквания.  

Така изготвения и представен от участника линеен график не е диаграма на Гант, но 

комисията не може да приеме, че е и еквивалентен на диграмата на Гант с оглед на 

следните мотиви:  

Диаграма на последователностите (още наричана мрежа на зависимостите, поток на 

задачите или план на дейностите) е инструмент, използван при управлението на проекти. 

Целта на тази диаграма е чрез изобразяването на дейностите/заданията и връзките между 

тях под формата на мрежа/насочен граф да може да се придобие по-пълна картина за 

работата по проекта и по-точно планиране на времето и изграждане на графика. 

Различните видове диаграми, които се използват масово най-общо могат да бъдат 

разделени на две категории: 

1.Дейност на стрелката - в този тип диаграми, различните дейности са изобразени от 

стрелките/ребрата на графа, а върховете представляват ключови дати; 

2.Дейност на върха - тези диаграми изобразяват всяка дейност като връх в графа. 

Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях. 

В настоящия случай диаграмата на Гант е вид диаграма с дейност на върха и визуално 

представя времетраенето на отделните задачи. Дейностите в диаграмата на Гант са 

наредени хоризонтално - за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия 

представлява момент във времето. Това става като всяка задача е правоъгълник, чиято 

дължина е пропорционална на времетраенето му. Впоследствие в диаграмите на Гант се 

налагат и специфични означения за дейности (своеобразни скоби), които са съставни. При 

дейност на върха диаграмите изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава 

стрелките изобразяват зависимостите между тях.  

Графиките на Гант имат следните функции: 

-Помагат в планирането на задачите, които трябва да бъдат изпълнени; 

-Дават възможност за създаване на времеви график за дейностите; 

-Позволяват планирането на алокацията на ресурси за изпълнението на проекта; 

-Спомагат за осъществяването на "критичният път" на един проект и неговото 

завършване в срок. 

Чрез графиката могат да се направят изводи за нужния екип и дефинирането на 

критичните за изпълнение по график дейности. Така лесно могат да се правят и 

модификации, както и да се създават хистограми за нужното количество ресурси. 

Ключово за проектното планиране е взаимообвързаността на отделните дейности и 

тяхната логическа последователност (например една дейност зависи от изпълнението на 

друга преди нея). Едни дейности могат да се изпълняват последователно или линеарно, 

други могат да бъдат извършени паралелно.  Графиките на Гант играят важна роля и в 

мониторинга на един проект. 
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Т.е при диаграмата на Гант или евентуално еквивалентната, която следваше да 

представи участника следваше да са посочени всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, тяхната продължителност във времето, тяхната последователност, тяхната 

взаимосвързаност, броя на работниците ангажирани за всяка една дейност, както и броя на 

техниката, която е необходима за съответната дейност. 

В представения от участника линеен график липсват задължителните реквизити на 

Диаграмата на Гант: липсват графи -  „начало на проекта“, „край на проекта“, 

„предшестващи дейности“. Липсва движението на стрелката – „нагоре“ и „надолу“, не са 

посочени взаимодействието и обвързаността между отделните видове дейности. 

Единствено в квадратчетата е посочен броя на работниците ангажирани за всяка една 

дейност и броя на техниката, която е необходима за съответната дейност. 

Участникът не е посочил последователността на дейностите- не е ясно коя дейност 

задължително предшества или следва дадена дейност и не е посочил тяхната 

взаимосвързаност и подчиненост. От така направената таблица не е ясно работниците след 

приключване на конкретна дейност към кой вид СМР или строителна операция се 

прехвърлят. Липсва взаимообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа 

последователност според технологичните специфични изисквания и особености на работа 

на даден вид операция (изпълнението на коя дейност зависи от изпълнението на друга 

преди нея –след колко дни може да се пристъпи към работа по тази дейност, например). 

Липсва „движението на стрелката“, както и отправни и крайни точки на нейното движение. 

Това е именно е ролята на липсващите графи  - „начало на проекта“, „край на проекта“ и 

„предшестващи дейности“. В последната посредством формули се посочват и дават ясно 

последователностите и взаимосвързаностите на работата. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП отстранявам участникът ”Пътища 

Пловдив“ АД гр.Пловдив от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на 

строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.   

 

4. Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата: не 

са установени. 

 

5.На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП настоящото решение да се 

изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 

6.На основание чл.181, ал.8 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на 

изпращане на решението до участниците, решението и протоколите и доклада на 

комисията, да се публикуват в профила на купувача. 

 

7.На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателния доклад на комисията: www.sarnitsa.bg/профил-на-купувача 
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