
1

 
  гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60 

e-mail:  gurkovo_obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/  

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                     ПРОТОКОЛ № 5 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-80/06.03.2019 г. на Кмета на 

Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената 

поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на 

улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции” 

-  № 1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково"; 

 № 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково”; 

 

Днес, 19.04.2019 г. (петък), на основание Раздел VIII - Действия на комисията при 

разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, 

Комисията, назначена със Заповед № З-80/06.03.2019 г. на Kмета на Община Гурково, в 

състав: 

Председател:  

инж. Р.Д. - Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и 

инвестиции”  

Членове:  

1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково; 

2) М.Б.- юрист, външен експерт „Обществени поръчки”; 

3) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;  

4) С.С. - гл. специалист „Капитално строителство”; 

Комисията се събра в 13:30 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала. 

 

3.По отношение Техническото предложение на участника „Трейс Пътно Строителство” 

АД 

- „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“: В 

техническото си предложение участникът е представил прецизиран адекватен линеен график с 

диаграма на работната ръка.  Съобразен е с технологичната последователност на строителните 

процеси. Отразени са норма време за всяка една строителна дейност, съгласно КСС, броят и 

квалификацията на лицата за всяка една операция и човекодните, адекватно определя  броя и 

вида на необходимата механизация за изпълнение на конкретна дейност. Графикът е изготвен 

съгласно Техническата спецификация и изискванията за изготвяне на предложението за 

изпълнение на поръчката.  

- „Спецификация на всички използвани материали“: Спецификацията на всички 

използвани материали e представена в табличен вид с посочване на вида/търговското 

наименование, технически и нормативни изисквания, производител, доставчик,  мярка, 

описание на приложените сертификати/декларации за съответствие. Приложени са 
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сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и 

качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички 

използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на 

Техническите спецификации.  

-  Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 

3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение 

120 календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя 

минимален срок от 60 календарни дни и максимален срок от 120 календарни дни за 

изпълнение на строителните дейности. 

- „Строителна програма“: Комисията установи следното съдържание на представената 

строителна програма: 

Разделът с информацията относно подход при изпълнение на предмета на поръчката 

съдържа цели на представената разработка, нормативна база, параметри, гарантиращи 

своевременното и качественото изпълнение на договора, описание на обекта и специфични 

изисквания по техническите спецификации. За целите на изпълнение на СМР участникът 

предвижда да приложи и реализира редица методи, организационни мероприятия и 

технологични правила и норми, с които да бъде постигната основната цел, а именно успешно и 

качествено изпълнение на предвидените  СМР и въвеждане на обекта в експлоатация. 

Описани са отделните етапи по изпълнение на поръчката - Етап І – Подготвителни 

работи и временно строителство; Етап ІІ – Строителни дейности; Етап ІІІ – Почистване и 

освобождаване на строителната площадка, документално оформяне, отстраняване на 

забележки и предаване на обекта на Възложителя с акт 15, гаранционни срокове. 

Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените 

етапи за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки 

един от етапите, както следва:  

Етап І – Подготвителни работи и временно строителство – обособяване на временни 

офиси и битови помещения, геодезическо замерване, временно складиране на материали и 

оборудване, охрана на обекта и пропусквателен режим, временна организация на движението и 

т.н. 

Етап ІІ – Строителни дейности  - изкопни работи, доставка на трошен камък, доставка и 

полагане на асфалтобетон, доставка и полагане на бордюри, канализационни шахти, 

отводнителни решетки, проби, изпитвания и пр. 

Етап ІІІ – Почистване и освобождаване на строителната площадка, документално 

оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на Възложителя с акт 15 – 

почистване на строителната площадка, демобилизация, организация по предаване на обекта, 

изпитвания, отстраняване на забележки от компетентни органи. приемане на строителството, 

окончателен протокол за приемане, превантивен мониторинг, реакция при констатирани 

повреди и други нередности, осигуряване на подмяната на материали или други елементи и 

съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация и пр. 
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Следва описание на всички видове СМР, технология за изпълнението им и тяхната 

последователност. Посочена е нормативната уредба, с която ще бъде съобразено 

строителството, изложени са мотиви за избраната технология и последователност на 

изпълнение на видовете СМР и ефекта от използваната технология.  

 Отразена е продължителността на всеки един от етапите и дейностите включени в тях.  

Посочени са конкретни мерки за спазването на нормативните изисквания, като за всяка 

една от мерките са посочени нейното наименование, описание на конкретните дейности по 

нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерти и кой от тях коя част от дейностите ще 

изпълнява, описан е очаквания ефект като резултат от прилагането на мерките. 

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организацията и подхода при 

изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Посочени са 

ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните 

експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация, 

както и конкретните задължения на всеки от тях. В табличен вид участникът е направил пълно 

описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите 

от него специалисти, времево разпределение на техните ангажименти, съответстващо на 

представеният линеен график и диаграмата на работната ръка. Посочени са отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от участника 

специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници. Представена е 

условна схема на координация между екипа за управление на проекта и вътрешнофирмената 

организационна координация. Под формата на таблица е представен списъкът на 

механизацията, необходима за изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството. 

Участникът е представил схема на това, как техниката и механизацията ще бъде използвана 

при изпълнението на видове СМР, поотделно за всеки един от обектите, съгласно 

представения линеен график.  

Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите с цел осигуряване на 

безопасна работа и доставка на материали. Посочени са мерките за безопасност на 

строителната площадка и мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнението на 

отделните видове работи. 

Описана е организацията на производството и/или доставката на строителните продукти, 

материали и/или оборудване, срочност/темп на доставките, съобразени с графика, транспорт и 

складиране, съхранение и охрана.  

Посочени са изискванията към материалите, проверка, изпитване и контрол на 

материалите, предмет на доставка. Участникът е представил мерки за осигуряване на 

своевременна доставка на необходимите материали и мерки за извършване на входящия 

контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка 

една от мерките е налично следното описание: наименование, нейната същност и обхват, 

конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран 

с прякото й изпълнение, с посочване на конкретни задължения, както и посочване на 

експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на 

мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания 

ефект от изпълнението на конкретната мярка.  
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Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел 

осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Посочено е, че управлението на 

процесите се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, съобразено с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Участникът е направил 

пълно описание на контрола преди започване на строителството, по време на строителството и 

при завършване на работите. Описани са дейностите по входящ контрол от страна на 

експертите отговарящи за качеството. Посочени са механизми за вътрешен контрол и 

мониторинг на екипа от експерти, контрол на влаганите материали и окомплектовки, контрол 

при съхранение и транспортиране на материалите, контрол на работната среда, контрол на 

документирането. Участникът е направил описание на отговорности, пълномощия, права на 

лицата, ангажирани с упражняването на контрола на качеството, както и начините на  

комуникации и обмен на информация между тях. 

Посочени са конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на 

договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и 

обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; 

описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка; взаимовръзката 

между отделните експерти по повод изпълнението на мерките, контрол на дейностите по 

мярката и взаимовръзка между контролиращия и контролираните експерти, както и кратко 

описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на 

договора като цяло.   

Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на 

местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Предвидени са 

мерки по три аспекта – физически достъп на пешеходци и МПС, достъп до комунални услуги и 

замърсяване на околната среда. Участникът е направил пълно и подробно описание на 

конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на 

местното население. Описанието на всяка една от мерките има следното съдържание: 

наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението 

й, конкретния експерт, ангажиран с прякото  изпълнение на тези дейности, експертите от 

ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, 

включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил е кратко 

описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като 

цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също така и 

напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за 

изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва 

подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им 

разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от 

изпълнението на плана като цяло.  

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на 

предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на 

строителните и съпътстващи дейности върху околната среда. Анализирано е отрицателното 

влияние на строителството върху атмосферен въздух, шум и вибрации, прах, защитени 

животински и растителни видове, културно наследство, води и водни обекти, почва, отпадъци. 

В табличен вид са представени конкретни мерки за управление на околната среда, период на 
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изпълнението им и ползи, които трябва да се постигнат.  Комисията счита, че съвкупността от 

мерките, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната 

уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по 

договора.   

Участникът е описал идентифицираните от Възложителя рискове, които могат да 

възникнат по време на изпълнение на договора Описанието е напълно съобразено с 

изискванията на Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен 

на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът е описал нейното 

наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението 

й, експертите, ангажирани с прякото й изпълнение, с посочване на техните конкретни 

задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират 

изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролираните експерти. Описан е 

очаквания ефект.  

В строителната програма участникът е предложил качествени мерки в следните 

направления: направление, свързано с екологични характеристики; направление, свързано със 

социални характеристики; направление, свързано с технически и функционални 

характеристики на строежа. 

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна 

програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: 

Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя 

за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички 

елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. 

Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение участникът се е ръководил 

изцяло от заданието на техническите спецификации. Комисията установи пълно съответствие 

между заложената информация в Линейния график, диаграмата на работната ръка и 

Строителна програма на участника. 

Въз основа на гореизложеното комисията допуска Участника „Трейс Пътно 

Строителство” АД до следващ етап в процедурата по обособена позиция 1. 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 

Протокол № 5 на 19.04.2019 г. в 16,30 ч. 

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 24.04.2019г. от 10:30 ч. 

Комисия в състав:  

Председател: инж. Р.Д. -----------/п/---------------- 

Членове: 

1. адв. И.Г. ---------/п/------------- 

2. М.Б. ---------/п/-------------  

3. инж. М.Г. -------/п/-------------  

4. С.С. ------------/п/---------------- 


