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ПРОТОКОЛ № 2 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по 

реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) за участие в процедура възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с предмет: „Извършване на дейности по строителство на улица от о.т. 575 

- о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи имоти, попадащи в обхвата 

на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. 

Бургас, включително изграждане на улични ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване, 

открита с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, публикувано в РОП под № 891106 на 

29.01.2019 г., публикувано обявление в РОП под № 891107 на 29.01.2019 г., с уникален 

номер на поръчката в РОП № 04178-2019-0001, назначена със Заповед № 1/27.02.2019 г.  

на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – 

Бургас“ АД. 

 

Днес, 29.03.2019 г. в 14:00 часа в офиса на „Индустриален и логистичен парк – 

Бургас” АД, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” № 14, етаж 2, Комисията, определена 

със Заповед № 1/27.02.2019 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, в състав: 

 

Председател: Златина Георгиева – Председател на Съвета на директорите на 

„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, 

 

Членове:  

1. Калоян Костов – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

2. Нелия Динева - външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

3. Цветелина Николова – главен юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-

Бургас“ АД 

4. Розалина Милева – главен счетоводител на „Индустриален и логистичен парк-

Бургас“ АД 

 

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител 

на обществена поръчка, обявена с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен Стамов – 

изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД,  с 

горепосочения предмет.    

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На 21.03.2019 г., в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведоми 

всички участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с 

констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и определи срок 5 (пет) работни дни за представяне на нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Протоколът с констатациите е получен от участниците в процедурата на 

22.03.2019 г. 
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I. В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане 

на допълнително представените документи относно съответствието на  участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

Комисията установи следното: 

„АКТ Парк“ ДЗЗД, с участници в обединението „Аква Системс“ АД и 

„Торкрет“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, 

ет. 4, представлявано от Костадин Марков, тел: 056/840489, факс: 056/840464, е-mail: 

pto.aquasystems@gmail.com е представил в срок допълнителни документи с вх. № 

01/26.03.2019 г.  

При прегледа Комисията установи следното: 

1. Представен е нов коректно попълнен еЕЕДОП на участника „АКТ ПАРК“ 

ДЗЗД, коректно подписан от с валиден електронен подпис от представляващото го лице, 

съгласно чл. 10, ал. 4 от договора за създаване на обединението.  от ЗОП за „АКТ Парк“ 

ДЗЗД.  

2. Коректно е попълнена изискуемата информация в част II, Раздел А 

„Информация за икономическия оператор, в част „Име“, като е попълнено името на 

обединението участник.  

3. В част II, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“, в част 

„Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо“, Комисията констатира правилно 

попълнена информация за идентификационния номер по ДДС на участника „АКТ 

ПАРК“ ДЗЗД.  

4. В част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“, в част 

„Икономическия оператор участва ли в процедура по възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически оператори?“, правилно е попълнена информация за 

участника „АКТ ПАРК“ ДЗЗД. В Буква б) правилно е попълнена информация за двамата 

партньори в обединението и правилно е попълнена информацията относно „Форма на 

участие“ в това число ролята на икономическия оператор в групата, другите 

икономически оператори, които участват заедно в процедурата по възлагане на 

обществена поръчка и името на участващата група.  

5. В част II, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия 

оператор, комисията констатира правилно попълнен еЕЕДОП, като е попълнена 

информация съобразно чл. 10, ал. 4 от договора за създаване на обединението за лицата, 

представляващи участника „АКТ ПАРК“ ДЗЗД“.  

6. В част III „Основания за изключване“, раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, е посочен лин 

за служебна проверка относно липсата на основания за отстраняване към електронния 

адрес (URL) към базата данни на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цели към Агенция по вписванията.  

7. Комисията констатира, че правилно е посочено наличие на регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара, 

като е уточнено, че се отнася за „АКВА СИСТЕМС“ АД с което се доказва 

съответствието с изискването за „Годност“ на Възложителя и е посочен срок за 

валидност на контролните талони до 30.09.2019г 

8. Представен е нов коректно попълнен еЕЕДОП за „АКВА СИСТЕМС“ АД, 

коректно подписан с валиден електронен подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  
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9. Представен е нов коректно попълнен еЕЕДОП за „Торкрет“ ЕООД, коректно 

подписан с валиден електронен подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 от ЗОП.  

10. Представени са следните допълнителни документи: 3 бр. удостоверения за 

добро изпълнение /референции, 1 бр. протокол за установяване годността и приемане на 

строежа, 1 бр. протокол за откриване на строителна площадка.  

 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 

ДОПУСКА участник № 1 „АКТ ПАРК“ ДЗЗД, до разглеждане на техническото 

предложение.  

 

 

УЧАСТНИК № 2 „ЩРАБАГ“ ЕАД, с адрес за кореспонденция: гр. София, 

п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, ет. 8, представлявано от Десислава 

Игнатова, тел.: 02/4458771, факс: 02/4458889, e-mail: desislava.ignatova@strabag.com 

е представил в срок документи с вх. № 02/29.03.2019 г.  

При прегледа Комисията установи следното: 

1. Не е представен нов еЕЕДОП за участника „ЩРАБАГ“ ЕАД.  

2. Представени са следните допълнителни документи : 3 бр, удостоверения за 

добро изпълнение /референции, 1 бр, разрешение за ползване, 1 бр. информация за 

сключен договор, 1 бр. обявление за приключва договор за обществена поръчка, 1 бр. 

констативен акт за установяване годността на строежа. При проверка на същите, 

Комисията установи следното:  

a. Представеното удостоверение за добро изпълнение за обект : 

„Вътрешна газификация на асфалтова база „Ломско шосе“ на ЩРАБАГ ЕАД в УПИ II-

111 и УПИ III-111, кв. 1 по плана на м. бул. „Ломско шосе, складова зона“/ ПИ с 

идентификатор 68134,2814,111 по КККР на район „Връбница“, гр. София, район 

Връбница – Столична община. С оглед избягване на възможността, дадена на 

Възложителя по чл. 64, ал. 2 от ЗОП, а именно: „Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технически и професионални способности, когато то 

произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 

54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“, е представено удостоверение от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД, строителен надзор на обекта. От така представените доказателства, комисията не 

може да направи констатации, че участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД отговаря на поставените 

от Възложителя критерий за годност: Участникът да е изпълнил успешно строителни 

дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 

(пет) години считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с 

предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Строителство и/или реконструкция 

и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с кумулативен обем не по-

малък от 1500 кв.м, както и улични водопроводни и канализационни мрежи с обща 

дължина минимум 600 м. и улични газопроводи с дължина минимум 600 м. От 

представените документи не става ясно дали участникът е изпълнил улични газопроводи 

с дължина минимум 600 м.  

b. Независимо от това, съгласно от представените документи става ясно, 

че участникът е изпълнил само площадкови газопроводи съгласно Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (в сила от 
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03.09.2004 г., приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 

2018г.). Площадковите газопроводи (газопроводите на територията на промишлени и 

селскостопански производствени обекти на потребителите), съгл. § 1., т.4 от посочената 

Наредба са част от "Промишлена газова инсталация", която е след границата на 

разпределителната (уличната) мрежа и се използва единствено за нуждите на 

конкретното предприятие. Изискванията на възложителя се отнасят до изграждане на 

улични (разпределителни)  газопроводи (общи мрежи и съоръжения), които съгл. чл.83, 

ал.2 от Наредбата са необходими за транспортиране на природния газ от ГРС (АГРС) до 

границата на собственост на потребителите. В този смисъл участникът не е доказал опит 

при изграждане на улични газопроводи, които се разполагат в уличното платно, съгласно 

чл.12, ал.1 от Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места. 

Предвид гореизложеното, Комисията констатира, че представените от участника 

удостоверения за добро изпълнение не доказват успешно изпълнение на строителни 

дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 

(пет) години считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с 

предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Строителство и/или реконструкция 

и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с кумулативен обем не по-

малък от 1500 кв.м, както и улични водопроводни и канализационни мрежи с обща 

дължина минимум 600 м. и улични газопроводи с дължина минимум 600 м. От 

представените документи не става ясно дали участникът е изпълнил улични газопроводи 

с дължина минимум 600 м. Съответно Участникът не отговаря на поставените от 

Възложителя критериите за подбор по отношение на техническите и професионалните 

способности. Представените удостоверения за добро изпълнение не доказват изпълнение 

на строителни дейности с изискуемия обем, съгласно документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: „улични газопроводи с дължина минимум 600 м“.  

 

С оглед на установеното, офертата на „ЩРАБАГ“ ЕАД е неподходяща по смисъла 

на т.25 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговаря на критериите 

за подбор относно изискванията към техническите възможности на участниците, 

посочени в Раздел II. Изисквания към участниците, „Б” Критерии за подбор, т.3. 

Минимални изисквания към техническите и професионални способности, т.1 от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: „Учасникът да е изпълнил 

на строителни дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за 

последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата. За строителство 

„сходно“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Строителство и/или 

реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с кумулативен 

обем не по-малък от 1500 кв.м, както и улични водопроводни и канализационни мрежи 

с обща дължина минимум 600 м. и улични газопроводи с дължина минимум 600 м.  

Ето защо, след проверка съответствието на представената документация с 

изискванията към личностното състояния и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, Комисията НЕ ДОПУСКА участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД до разглеждане 

на техническото предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.  

 

Тъй като обществената поръчка се възлага въз основа на „Икономически най – 

изгодна оферта” и избраният критерий е „Оптимално съотношение качество/цена”, 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и 

оценяването им, съгласно Раздел Х – Методика за определяне на комплексната оценка 

mailto:contact@industrialpark-burgas.bg


ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС 
8000 Бургас, ул.”Хаджи Димитър” № 14, ет.2 

тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 246 
www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg 

 

Страница 5 от 10 

 

на офертите от Документацията за обществена поръчка по показател „Срок за 

извършване на строитлството“ (ПС)  с максимален брой точки 40 т. и тегловен 

коефициент 40 % в комплексната оценка и „Предложена цена“ (ПЦ) с тегловен 

коефициент – 60 % в комплексната оценка. 

 

IІ. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор и предвид чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията в непроменен състав пристъпи към 

разглеждане на техническото предложения на допуснатия участник: „АКТ ПАРК“ 

ДЗЗД. Комисията прегледа представената оферта от участника и установи, че е 

представена Декларации за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. 

 

Обсъждането на Техническите предложения в мотивите за оценка е необходимо с 

цел издаване на обосновано Решение за избор на изпълнител, както и спазване на 

основните принципи на Закона за обществените поръчки за публичност, прозрачност, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

1.Комисията пристъпи към преглед и оценка на представеното техническо 

предложение на участника „АКТ ПАРК“ ДЗЗД. След прегледа на предложението, 

Комисията констатира следното: 

• Наличност на представените документи: 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, 

съгласно изискванията на Възложителя, съдържащо: 

1) Цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката  

2) Описание на основните етапи в изпълнението на поръчката, ключови моменти и 

продукти.  

3) Работна програма за изпълнение на строителството. Участникът е описал 

изпълнението на строителството, взаимообрвъзразността на дейностите при изпълнение 

им, начините за постигане на качество, разпределението на използваните ресурси, 

обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Разгледани са отделните 

дейности по изпълнение на СМР. Представен е начина на изпълнение им и е описана 

технологията за изпълнение на отделните дейности, съответстваща на всички 

нормативни изисквания.  

Технологичната последователност на строителните процеси и организацията при 

изпълнението на обекта Участникът предвижда да  протече на отделни етапи,разделени 

в 3 основни фази, обхващащи всички СМР и съпътстващите ги дейности по реализация 

на поръчката, както следва: 

ФАЗА 1:Подготовка и организация на строителния процес 

1. Етап 1.1: Оглед на обекта, запознаване с технически спецификации, КСС и 

технически инвестиционен проект. 

2. Етап 1.2: Временно строителство и подготвителни работи. 

В този етап е предвидено да се извърши: Разработване на ПБЗ от страна на Изпълнителя; 

Организиране на временна база; Направа на опорен полигон; Мобилизация на работна 
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ръка и механизация; Доставка на материали и елементи за водопровод, газопровод, 

кабелни мрежи, улично осветление и ШКС02. 

          ФАЗА 2: изпълнение на СМР 

СМР, предмет на настоящата обществена поръчка участникът предвижда да  изпълни и 

обектът да се  въведе в експлоатация в съответствие с издадените строителни книжа, 

проекта, техническата спецификация на Възложителя и при спазване изискванията на 

правилата и нормативните изисквания. 

1. Направено е подробно описание на производителността и оборудването на 

работните бригади с посочване на човешката и техническата обезпеченост. 

2. Описана е последователността и взаимовръзката на СМР, която изцяло 

съответства на приложения Линеен график. В така определените продължителности на 

дейностите по СМР за настоящия предмет на поръчката е включен резерв за дни с 

неблагоприятни атмосферни условия. 

3. Технология на изпълнение на СМР,описана, както следва: 

3.1.Технология и последователност на изпълнение на земни работи - за 

предварително подравняване на терена, както и изкопи за полагане водопровод, 

газопровод и кабелни мрежи. 

3.2. Технология и последователност на улично осветление, полагане на кабелни 

мрежи - силови ел. кабели и слаботокова- с подробно описание на 

материалите,монтаж и изпитвания 

3.3.Технология и последователност на изпълнение на водопровод - с подробно 

описание на материалите, монтаж и изпитвания 

3.4.Технология и последователност на изпълнение на уличните дъждоприемни шахти 

(улични оттоци) 

3.5.Технология и последователност за изграждане на Сградно канализационно 

отклонение (СКО) 

3.6.Технология и последователност на изпълнение на газопровод- с подробно 

описание на материалите, монтаж и изпитвания 

3.7.Технология и последователност за бетонови работи 

3.8.Технология и последователност за изграждане на улица. Улицата ще се изпълни 

съобразно Техническата спецификация и приложения профил за пътна 

конструкция - улица тип „А“ с категория на движението „тежко“; Полагане на 

бордюри и изграждане на тротоари; Пътна маркировка; 

ФАЗА 3 : Въвеждане в експлоатация 

Етап 3.1. Демобилизация, съставяне на изпълнителна и екзекутивна документация; 

Геодезическо заснемане и удостоверение по чл.54а. ал.З от ЗКИР 

4) Подробен линеен график за видове СМР. Графикът съдържа етапността на 

изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила, като е приложена и 

диаграма на работната ръка. В представения линеен график са включени всички СМР, 

както и са предвидени дни с неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е 

представил подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и 

основните методи,, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел. Описано е как 

ще протече строителния процес, изготвянето на екзекутивна документация, строителна 
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документация, актове и протоколи по време на строителството, информационни 

дейности, осигуряване на безопасни условия на труд, трудова и здравна безопасност на 

работното място, временна организация на движението, опазване на околната среда, 

почистване  извозване на отпадъци и изкопана пръст, управление на строителните 

отпадъци, временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни 

възли, Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела. 

Последователност или взаимосвързаност при изпълнението на СМР, предмет на 

поръчката са описани подробно.  

 

Начини (методи) за постигане на качество:  

Участникът е представил своята интегрирана система за качество. Описани са 

мерките за осигуряване на качество, включващи извършване на превантивен, текущ и 

последващ контрол по отношение на влаганите материали и строителни продукти, 

изпълнените СМР и текущото документиране изпълнението. Описан е контрол при 

изпълнението на отделните СМР предвидени в проекта. 

 

 

Действия на участниците за изпълнение на ключовите моменти:  

Участникът е описал действията за изпълнение, като е идентифицирал следните 

ключови моменти: 

- Навременно започване изпълнението на СМР, 

- Гарантирано максималното отводняване по време на изпълнение на СМР, 

- Качествено изпълнение на СМР, включително влагане на качествени 

материали и строителни продукти 

- Навременно (в срок) приключване на СМР и предаване на обекта. 

 

 

5) В случай на констатирана авария по водопровода, газопровода и съоръженията. 

Участникът е декларирал,че ще реагира в рамките на четири часа от момента на 

уведомяване (считано от 08.30 до 17.00 часа в работните дни на седмицата), до 

дванадесет часа при констатирана авария на водопровод и съоръженията през нощта и 

до шестнадесет часа през почивни дни и национални празници. 

Участникът декларира, че ще отстранява възникналите повреди, констатираните 

скрити дефекти и некачествено изпълнените работи по време на гаранционния срок за 

своя сметка съгласно План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост 

на изпълнения и въведен в експлоатация обект. Участникът е посочил в Плана за 

осигуряване на гаранционна поддържка и устойчивост на изпълнения и въведен е 

експлоатация обект, като е посочил, че по време на гаранционния срок, изпълнителят 

отговаря за цялостната поддръжка на обекта в годно експлоатационно състояние, 

отговарящо на качествените и количествените параметри, заложени в техническия 

проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за 

установяване годността за приемане на строежа.  

Участникът е посочил и превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място, 

реакция за констатирани повреди и други нередности, включително описание на 

процедури и срокове, като са описани техническия капацитет, необходимите ресурси и 

процедури за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта.  
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Посочени са начините за осигуряване подмяна на материали и други елементи и 

съоръжения, които са повредени и негодни за експлоатация. Описан е редът за 

установяване и остойностяване на дефектите, според често срещаните практики. Ю 

Представена е процедура за превантивен мониторинг и своевременна реакция при 

дефекти. Накратко е описан начина на Реакция при констатирани повреди или други 

нередности, включително описание на процедури и срокове. 

 

6) Организация, мобилизация и/или разпределение на използваните ресурси, 

обвързани с предложението за изпълнение на дейностите: 

Участникът е представил Организационна структура,в която е посочен ръководния 

екип за изпълнение на поръчката, с посочени отговорности и йерархичен ред.В тази част 

от записката е описана е Мобилизация на човешките и техническите ресурси, 

Организация на човешките и технически ресурси, Организация и мобилизация на 

материалните ресурси. В таблична форма е представено разпределение на предвидените 

ресурси за изпълнение на видовете СМР, предмет на поръчката. Описана е законовата 

уредба. 

 

7) Система за комуникация с възложителя  

Предложен е план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния 

период. Описани са процедури за докладване на резултатите от превантивния 

мониторинг. Направена е оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, 

намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.  

 

8) Гаранционен срок за строителните дейности, предмет на поръчката в години: 

Предложеният гаранционен срок от участника е в съответствие с нормативно 

определения минимален срок, съгласно чл. 20, ал. 4, т.8 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. Участникът е предложил отделни гаранционни срокове за всеки един 

от подобектите, тъй като попадат в различни категории строежи, а именно: 

След завършване на проекта по част Пътна за строителство на улица, Участникът 

предлага гаранционен срок от 2 (две) години съгласно гл.4, чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31 Юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, изм. и доп. ДВ. Бр. 87 от Октомври 2017г. 

След завършване на проекта по част Ел., спадаща към част Пътна, Участникът 

предлага гаранционен срок от 8 (осем) години съгласно гл.4, чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31 Юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, изм. и доп. ДВ. Бр. 87 от Октомври 2017г. 

След завършване на проекта по част ВиК, Участникът предлага гаранционен СРОК 
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от 8 (осем) години съгласно гл.4, чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 Юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, изм. и доп. ДВ. Бр. 87 от Октомври 2017г. 

След завършване на проекта по изграждане на част Газоснабдяване, Участникът 

предлага гаранционен срок от 8 (осем) години съгласно гл.4, чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31 Юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, изм. и доп, ДВ. Бр. 87 от Октомври 2017г. 

 

8) Участникът е представил и следните коректно попълнени декларации:  

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно 

образец Приложение № 5 

- декларация за срока на валидност на офертата образец, приложение № 6 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в страната. (Приложение № 7),  

- Декларация по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

относно защита на личните данни – по образец Приложение № 8 

 

Предложение за изпълнение на поръчката  

Участникът в представил коректно попълнено Приложение № 3 – Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на Възложителя. Участникът е предложил срок за изготвяне на технически 

инвестиционен проект по всички части на обекта – 47  (четиридесет и седем) 

календарни дни 

Участникът е представил Техническо предложение, чиито обхват и съдържание 

съответства на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация на 

обществената поръчка.   

При прегледа на техническото предложение на участника „АКТ ПАРК“ ДЗЗД, 

Комисията установи, че същото е подадено по образец и отговаря на всички изисквания 

на Възложителя.  

 

III. След разглеждане на техническото предложение на участника, Комисия 

извърши оценка на същото съобразно методиката за оценка, подробно описана в 

Документацията за обществената поръчка.  

Участникът „АКТ ПАРК“ ДЗЗД по показател „Срок за извършване на 

строителството“ (ПСП) за изпълнение на поръчката получава 40 т.  

 

ПС = 40 х 
𝟒𝟕

𝟒𝟕
  = 40 х 1 = 40 т.  
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IV. След като разгледа и оцени техническото предложение на допуснатия участник 

Комисията Реши:  

ДОПУСКА до по-нататъшно участие участникът „АКТ ПАРК“ ДЗЗД с оценка 

на техническото предложение по критерии „Срок за извършване на 

строителството“ – 40 т.  

 

Комисията приключи работа в настоящото заседание в 17:00 ч. на 01.04.2019 г.  

Комисията насрочи следващото заседание на 05.04.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на 

Община Бургас, на ул. „Александровска“ № 26, Заседателна зала, на което ще бъдат 

отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.  
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