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П Р О Т О К О Л 

№2 

 От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 794/16.06.2017год. на Кмета на 

Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи 

на детски градини и училища в община Кърджали през 2017 година”, открита с Решение 

№ 654/ 18.05.2017 г.  на Кмета на Община Кърджали.  

 

На 29.06.2017 год., от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 794/16.06.2017год. 

на Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: инж.Катя Митовска – заместник кмет  на Община Кърджали; 

Членове: 

1.  Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт сектор „Правен‖ на Община Кърджали; 

2. Радостина Боева – началник  сектор „Бюджет, счетоводство и финанси‖ на Община 

Кърджали; 

3. Нурай Вели- началник отдел „ИКС‖ на Община Кърджали; 

4. Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 
 

Председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени 

допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани: 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-867/26.06.2017г. год., 10:50 ч,. от „КАРАМАН” 

ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 93, тел: 0361/62593, факс: 0361/62591, 

e-mail: karamanood@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-895/28.06.2017 год., 15:10 ч,. от „ЕС ДЖИ ЕС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с посочен адрес: с.Костино, общ.Кърджали, ул. „Първа‖ №21, тел: 

0883463926,  e-mail: gunay.yunuz@hotmail.com; 

- Допълнителни документи с вх. №53-00-896/28.06.2017г. год., 13:36 ч,. от „ОРИЕМ 

КОМЕРС” ООД, с посочен адрес: с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.‖Митко Палаузов‖ № 5, тел: 

0885526978,  e-mail: orhi1973@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-898/28.06.2017 год., 14:34 ч,. „Р-Р Инвест 1” 

ООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, ул.‖Джордж Вашинготон‖, комплекс „Пентагон‖, сектор 

„Д‖, офис №30, тел: 0877842351, e-mail: rrinvest@abv.bg; 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за 

подбор 

 В хода на работата на комисията бе установено следното: 

  

- „КАРАМАН” ООД  
Участникът е предствил ЕЕДОП за ОП: 1, 6 и 7, с попълнена част   III,   Раздел   Г  -  „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 

на възлагащия орган или възложителя на държава членка‖, в първа дясна клетка- „Отговор”, 

специфичните основания заобстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС); 
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Документите и информацията, представени от Участника и допълнително 

представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с 

изискванията към лично състояние и критериите за подбор. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническите му предложения. 

 

- „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД 

Участникът е представил Удостоверение за добро изпълнение с Изх.№53-00-893/28.06.2017г., 

в което подробно е описан обема на извършените дейности, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; 

 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително 

представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с 

изискванията към лично състояние и критериите за подбор. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническите му предложения. 

 

- „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участникът е представил коректно попълнен ЕЕДОП; 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително 

представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с 

изискванията към лично състояние и критериите за подбор. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- „Р-Р – ИНВЕСТ 1” ООД 

Участникът е представил Удостоверение за добро изпълнение с Изх.№53-00-

894/28.06.2017г., в което подробно е описан обема на извършените дейности, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и че е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; 

 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително 

представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с 

изискванията към лично състояние и критериите за подбор. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно РЕШЕНИЕ: 

 

Допуска до етапа на разглеждане на техническите предложения  на участниците в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

-  „КАРАМАН” ООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „България‖ № 93, тел: 

0361/62593,факс: 0361/62591, e-mail: karamanood@abv.bg; 

-  „СТИЛМЕД-СА” ЕООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев‖ № 46, вх.А, 

ет.2, ап.7, тел: 0886414492,  e-mail: stilmed.sa@gmail.com; 

- „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД, с посочен адрес: с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.‖Митко 

Палаузов‖ № 5, тел: 0885526978,  e-mail: orhi1973@abv.bg; 

-  „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с посочен адрес: с.Костино, общ.Кърджали, ул. 

„Първа‖ №21, тел: 0883463926,  e-mail: gunay.yunuz@hotmail.com; 

- „ЕФЕС-АК” ЕООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, ул. „Задболничен квартал‖ № 21, тел: 

0887010221, e-mail: kadir_1986@abv.bg; 
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-  „ЕКОСТРОЙ” ООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. Булаир № 27, ап.12, тел. 

0888555999, e-mail: ekostroy@abv.bg; 

- „Р-Р Инвест 1” ООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, ул.‖Джордж Вашинготон‖, 

комплекс „Пентагон‖, сектор „Д‖, офис №30, тел: 0877842351, e-mail: rrinvest@abv.bg; 

-  „Ем инвест 2014” ЕООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, кв.‖Възрожденци‖, бл.58, 

ет.3, ап.36, тел: 0884301297; 

- ДЗЗД „АРДАСТИЛ” , с посочен адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци‖ № 27, вх.Г, ет.3, 

ап.46, тел: 0885526978,  e-mail: dm2009@abv.bg; 

 

 

В периода от 29.06.2017г. до 11.07.2017г. Комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, 

ал. 2 от ППЗОП, разгледа допуснатите оферти на участниците и провери за тяхното 

съответствие с предварително обявените условия и оцени офертите по всички други 

показатели, различни от цената.  

 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта, офертите на 

Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са 

допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с 

Комплексна оценка КО. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, а именно: 

оптимално съотношение качество/цена  
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява както следва:  

Показатели за оценяване и определяне на комплексната оценка на офертите са: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО =  П1 + П2+П3, където: 

 

П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки 

П2 – Начин на изпълнение – с тежест 40 точки 

П3 – Срок за изпълнение – с тежест 10 точки 

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

 

     Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 

 

1.  П1  е показател, отразяващ тежестта на Предлагана цена на съответната оферта.  

 

Оценката по този показател се формира, както следва: 

 

минимална предложена цена  

_____________________________ х 50 точки 

 

цена, предложена от участника, 

 

където „минималната предложена цена‖ е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране (в 

лева); „цената, предложена от участника‖ е цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета 

на поръчката (в лева). 

 

2. П2 е показател , отразяващ тежестта на предложения от участника Начин на изпълнение на СМР.  

 

Предложението по този показател се оценява с максимум 30 точки, както следва:  

40/четиридесет/ точки получава участник, за който са всички от изброените обстоятелства: 

- Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба. 

- Всеки етап включва отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи.  

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо 

оборудване, като е представено разпределението му по всички видове строителни работи. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 

ресурси – строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. 

- Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин 

на изпълнение на СМР. 
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- Посочени са отделни проблеми и затруднение, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР, 

съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

20 /двадесет/ точки получава участник, за който е налице едно или повече от изброените обстоятелства: 

- Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за 

изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба. Всеки етап включва отделни дейности, а всяка 

дейност е разделена на отделни действия/задачи, но са установени несъществени несъответствия в описаната 

последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените срокове. 

- Изпълнението на СМР е обезпечено с необходимото техническо оборудване, но са установени 

несъществени несъответствия при разпределението му по някои видове строителни работи. 

- Изпълнението на СМР е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип / 

технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни работи не е представено и/или не е представено разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по някои видове строителни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия/несъответствия между отделни части на представения 

начин за изпълнение на СМР. 

- Посочени са отделни проблеми и затруднение, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР, като 

не са съобразени със спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи. 

 

           5 /пет/ точки получава участник, за който е  налице едно или повече от изброените обстоятелства: 

- Не са описани видовете строителни работи, свързани с цялостно изпълнение, а само предвижданията за 

организация и изпълнение на основните дейности, като описанието има общ характер и не отразява спецификата 

на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи съгласно КС и/или технологичната 

последователност на основни дейности е описана общо и не е възможно да се извърши проверка за съответствие 

между описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, заложените срокове и правилната 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. 

- Предвижданията в организацията и изпълнението на техническата и/или ресурсната обезпеченост имат 

общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни 

работи. 

- Не са  посочени проблеми и затруднение, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР. 

 

За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски ще се разбират несъответствия 

и/или пропуски, които не правят предложението на участника неотговарящо на изискванията, като: при 

представянето на аспектите на изпълнение на СМР съгласно КС,техническите спецификации и приложенията 

към тях; при влагането на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на 

технологичната последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и 

технически); в предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и технически); в 

технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на 

СМР по отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда. 

 

3. П3 е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ 

-  тежест 10 точки,  

 

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П3 е 10 точки;  

 Максимален брой точки – 10, получава офертата с предложен най-кратък срок  за изпълнение; 

 Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по 

следната формула 

П3= (Amin / Ai) х 10, където 

Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение; 

Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i - тия  участник в неговата оферта 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – Начин на изпълнение на СМР, по 

обособени позиции, както следва: 
 

 

Обособена позиция 1 – "ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ 

В ДГ "БАБА ТОНКА", ГР.КЪРДЖАЛИ" 
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1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „КАРАМАН” ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

Участникът е посочил , че изпълнението на обекта  ще започне след подписване на Договор с 

Възложителя и ще се извършват ремонтите едновременно – подмяна на вътрешни врати, 

ремонт на коридори и демонтаж на настилки и накрая ще се изпълни доставка и монтаж на 

настилка с линолеум и подобни, вкл.первази от PVC.За изпълнение на обекта, Участникът 

предвижда да сформира две технологични звена :Първо звено – ще извърши последователно 

СМР – изваждане на врати от зид с каса, прозорци и витрини, изкърпване на канали около 

отвори , с полагане на поцинк.ъглови профили и монтаж на врати от PVC профили, доставка и 

монтаж на врати от PVC димоуплътнени. Звеното ще се състои от 10 човека и ще бъде 

оборудвано с ръчни пробивни средства, кози крак, лостове, миксери с бъркалка за разбъркване 

на гипса, шпакли, пердашки, мистрии и др.ръчни инструменти.Второ звено – ще изпълни 

последователно следните СМР: демонтиране на настилка от линолеум, стъргане на блажна боя 

по цокли, очукване на мазилка по стени и таван, грундиране с контактен грунд по стени и 

таван, гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс по стени и тавани – 

двукратно и боядисване с блажна боя по стени и поставяне на настилка от линолеум, 

вкл.первази от PVC.Звеното ще се състои от 8 човека и ще бъде оборудвано с пистолет за 

горещ въздух, бормашина, хилти, чукове, миксери за бъркалка за разбъркване на гипса, 

шпакли, мистрии, пердашки, бояджийски четки, и др.ръчни инструменти.Участникът е 

предложил срок за изпълнение на обекта 12 к.дни, включително почистване на обекта и 

предаване на Възложителя.Участникът е заявил , че описаните видове СМР ще бъдат 

завършени във вид, който позволява да бъдат приети по изискванията на ПИПСМР.При 

извършване на всяка работа ще се следи стриктно за качеството на извършените СМР.За 

гарантиране качеството на влаганите материали , към акта за отчитане на извършените работи, 

освен подробна количествена сметка ще бъдат приложени и необходимите сертификати за 

качество на всички основни материали. Участникът е описал следната организация и 

управление на строителните процеси за изпълнение на обекта 1.Контрол върху качеството на 

изпълнение – Ще се следи и контролира стриктно всички аспекти на СМР на обекта и най-вече 

тези , отнасящи се за изпълнението и качеството.Участникът е заявил, че за изпълнените 

видове СМР и използваните материали се обвързва с петгодишна гаранция.2.Организационен 

план – Преди започване на обекта изпълнителят ще състави организационен 

план.Организационният план има задача да осигури безопасно провеждане строителния 

процес.3.Подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта – Подготовка ма 

техническото ръководство;Подготовка на звената за изпълнение на основните и 

специализираните видове СМР;Оформяне на договорните отношения с работниците, 

необходими за окомплектоване на звената; Подготовка на специализираните изпълнители в 

рамките на обекта – специалисти безопасен и здравословен труд, текущ входящ контрол върху 

доставените материали и др.;Контрол върху лабораторното и техническо освидетелстване на 

изпълнението на СМР; Организация на документацията и отчетността на 

изпълнението;4.Безопасно и ергономично устройство на работния процес – Спазване на 

физиологичните и психофизиологичните норми и изисквания към работния процес; 

Оптимизиране на работния процес спрямо психическите и физическите възможности на 

човека и неговите социални потребности – режимна труд и почивка;Осигуряване на 

ергономично устройство на работното място; Създаване и поддържане на зони (помещения ) 

за отдих по време на работа.5.Етапи и дейности за изпълнение на поръчката – Основните етапи 

на строителството,  които Участникът е обособил , са следните: ЕТАП ПЪРВИ – 

Подготвителен; ЕТАП ВТОРИ – Строително и монтажни работи на основното строителство в 

съответствие с изискванията на Възложителя , КСС и Техническата спецификация;ЕТАП 

ТРЕТИ – Организиране на дейностите по отчитане и предаване на обекта на Възложителя в 

експлоатация и до завършване на процеса на отчетност за закриване на финасирането на 

обекта;ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 
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труд;ЕТАП ПЕТИ – Опазване на околната среда;ЕТАП ШЕСТИ – Проблеми и затруднения , 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР;ЕТАП СЕДМИ – Отстраняване на дефекти, 

констатирани през периода на гаранционното поддържане , съгласно договорните 

условия;Участникът е представил в табличен вид видовете и количества СМР предвидени за 

изпълнение, разпределението на работниците и продължителност в дни за обособената 

позиция, съгласно разчетите и отразените данни в графика.Участникът е обособил следните 

групи възможни затруднения при изпълнение на СМР:1.Затруднения и подготовка и 

разчистване на строителната площадка;2.Затруднения във връзка с повишеното шумово 

замърсяване на територията строителната площадка и коридори и помещения близост до нея;3. 

Затруднения във връзка с повишеното прахово замърсяване на територията строителната 

площадка и коридори и помещения близост до нея;4.Затруднения в подаването на 

електрическа енергия;5.Затруднения при възникване на пожар на строителната 

площадка;6.Затруднения при увреждане на кабелите 
 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя НИСМР  на 

„КАРАМАН” ООД 
В описанието си Участникът е предложил набор от взаимосвързани и логически 

последователни 7 етапа за изпълнение на СМР.Изпълнението на всеки отделен вид СМР е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване.Участникът посочил, че ще сформира две технологични 

звена за изпълнение  на СМР , и е представил разпределението на задачите и отговорностите 

на отделните звена, но не са описани отговорностите на техническия ръководител и на 

специализираните изпълнители – специалист безопасен и здравословен труд, текущ входящ 

контрол върху доставките, контрол върху изпълнението на строителните работи и на 

различните операции и съответствието им на изискванията на стандарта, също така не е 

представено разпределението на задачите и отговорностите на същите.Участникът само е 

споменал, че „Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ на обекта – 

извършват ежедневен инструктаж.По време на ежедневния инструктаж техническият 

ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците на деня‖ и „За 

отстраняване на дефектите ще се организират необходимият брой работници, ръководени от 

техническия ръководител…‖. При описанието на ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, Участникът не е описал, че 

отговорник за изпълнението на този етап ще е отговорника по безопасност и труд. Не са 

разписани и конкретните отговорности и задължения на отговорника по безопасност и здраве, 

а само се споменава , че участва при провеждане на ежедневния инструктаж. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СТИЛМЕД - СА” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 
Разработеното от нас техническо предложение има за цел да представи следното: подробно и ясно да се 

опише технологията и технологичните процеси и етапи при изпълнение на предвидените дейности;да 

се направи пълно описание на начините на разпределение на дейностите, задачите и отговорностите 

при изпълнение на договора;да се направи опис на предвижданите подходи, дейности и начин на 

изпълнение на строително-монтажните работи и доставката на материалите; да се посочи начина 

/модела/ на взаимоотношенията с възложителя и другите участници в строителния процес, които 

гарантират качествено изпълнение на предвидените СМР и т.н.ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ-Организационните решения за изпълнение на обекта 

обхващат:Организация на ресурсите – персонал, механизация, оборудване;Организация на 

производството и/или доставката на строителните материали;Организация и управление. 

Разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-технически 

персонал;Описание на отношенията на изпълнителя с възложителя и всички участници в строителния 

процес;Методи и организация на текущия контрол на качеството;Организация и методи на извършване 

на проби/изпитания;Организация на гаранционното обслужване на обекта.Организацията за 

изпълнение е съобразена с предмета на договора.2.1.Организация на ресурсите – персонал, 

механизация, оборудване.Строително-монтажните работи ще се извършват под прякото:Технически 
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ръководител;Специалист – контрол по качеството;Специалист – координатор по безопасност и 

здраве.Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши от обособени 

звена.Работническият състав ще се оформя в звена, по различните видове строително-монтажни 

работи, в зависимост от пряката специализация на съответния работник. Всяко звено ще се оборудва с 

необходимата строителна техника и нужната механизация. 2.2.Организация на строителството и 

доставката на строителните материали- Доставката на всички материали, необходими за 

изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на изпълнителя.Всички влагани материали 

в строителството ще бъдат предварително съгласувани с възложителя. Ще снабдяваме ритмично обекта 

с материали. 2.2.1. Доставка на материали; 2.2.2. Контрол на качеството на влаганите строителни 

материали.2.2.3.Транспорт, складиране и съхранение /охрана/ на материалите.2.3. Организация и 

управление. Разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-

технически персонал - субординация, взаимодействие и връзки.За цялостната реализация на 

строително-монтажните работи, разполагаме с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, 

включващ: Технически ръководител;Специалист контрол по качество;Специалист координатор по 

безопасност и здраве.Този инженерно-технически екип ще създава условия и организация на 

дейностите на строителната площадка за ефикасното протичане на строително-монтажните работи. 

Отговорното лице от страна на изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните работи е 

Техническият ръководител на обекта. Ще създава условия строително-монтажните работи да се 

извършват при стриктно спазване на техническата документация, действащите правилници, 

инструкции, нормативи и ще следи за спазване на технологичната последователност, посочена в 

линейния график за видовете СМР. Той ще извършва непосредствено оперативно ръководство и 

контрол по изпълнението на всички строително-монтажни работи.Специалист – координатор по 

безопасност и здраве е пряко подчинен на ръководителя на обекта  и има следните 

отговорности:Проверява работните площадки, съоръженията и инструментите и провежда 

производствения инструктаж;Извършва встъпителен инструктаж на работниците;Разработва 

необходимите инструкции за безопасност и следи за тяхното правилно изпълнение и т.н.Специалист – 

контрол по качество е пряко подчинен на ръководителя на обекта и е отговорен за 

следното:Контролира качеството на изпълнените строително-монтажни работи;Отговорен е за 

прилагането на одобрения план за контрол на качеството, както и гарантиране за изпълнението на 

всички изискванията съгласно изискванията на техническата спецификация;Проверява верността на 

взетите проби, издадените лабораторни сертификати и изготвянето на отчети свързани с контрола на 

качеството и със заложените в договора изисквания и т.н.2.4. Описание на отношенията на 

Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в строителния процес – взаимодействие и връзки. 

2.5.Методи и организация на текущ контрол на качеството.2.5.1.Описание на организацията за 

управление на качеството на текущия контрол- При изпълнение на строително-монтажните работи ще 

бъде упражняван постоянен текущ контрол по отношение спазването на предписанията на проекта, 

технологията на изпълнението на видовете работи, а също така и качествата на влаганите строителни 

материали. Целта е да се постигне най-висок ефект и качество на обекта при въвеждането му в 

експлоатация.Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, 

работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до складови помещения, по 

всяко време, като изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 

получаване на правото за такъв достъп.. Организация контрола на качеството при управление на 

строително-монтажните работи- Планирането на видовете СМР за обекта е отразено в Линеен график.В 

него е определена технологичната последователност, в която ще се изпълняват строително-монтажните 

работи. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ. ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ  РЕСУРСИ, ОБВЪРЗАНИ С 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.ПЪРВИ ЕТАП : ОРАГНИЗАЦИЯ И 

МОБИЛИЗАЦИЯ-Изпълнението на строителните дейности предмет на настоящата поръчка ще се 

извършват в съответствие със ЗУТ и ще започнат след подписване на договор с Възложителя.Периода 

на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта се определя на 15 /петнадесет / календарни 

дни и включва: изваждане на врати от зид с каса; доставка и монтаж на вътрешни неотваряеми витрини 

от pvc , остъклени със стъклопакет; изкърпване на канали с шир.до 20см.около врати,прозорци и 

витрини, с полагане на поцинковани ъглови профили – вътрешно; грундиране върху стара мазилка с 

контактен грунд - стени и таван; настилка с линолеум и подобни, вкл.первази от pvc; грундиране върху 

стара мазилка с контактен грунд - стени и таван В етапа на мобилизация се сформират работни екипи 

за изпълнение на видовете СМР, лицата които ще работят на обекта се снабдяват с лични предпазни 

средства и облекло. ВТОРИ ЕТАП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР -Продължителността, технологичната 
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последователност и обвързаност на всички видове СМР с необходимия брой работници и дни на 

изпълнение , е представена в табличен вид.В линейния график за отделните видове строително-

монтажни работи е определен срока за изпълнението на обекта.ТЕРЕТИ ЕТАП : ПОЧИСТВАНЕ НА 

ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„СТИЛМЕД - СА” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 2 "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И РЕМОНТИ НА ОФИС 

ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ "ЗДРАВЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Ем инвест 2014” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 
1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Организацията и технологичната последователност на 

строително-монтажните работи на обекта са планирани при пълно спазване изискванията на Община 

Кърджали, посочени в документацията за възлагане изпълнението на обществената поръчка, след 

извършен оглед на обекта, направен разчет за необходимите ресурси и при спазване на действащата 

нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството.Обхвата на обособената 

позиция е ремонт на учителска стая, ремонт на офис помещения, подмяна на дограма и ремонт на 

санитарен възел в сутерен, като включва следните видове работи : облицовка с фаянс, настилка с плочи 

гранитогрес, подмяна на вътрешни врати, подмяна дървена дограма, доставка и монтаж на 

тоал.клекала, умивалници, смес.батерии, шпакловане и боядисване на стени . След направени разчети 

за необходимото време по натуралните разходни норми на УСН-1979 год. и по фирмени разходни 

норми, предлаганата от нас организация за изпълнение на обекта е разчетена при средно списъчен 

състав на заетите работници 17 човека, Срока за изпълнение на обекта е 18 к. дни. Имаме възможност 

да осигурим необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и 

съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора. Броя на заетите работници по видове 

дейности и продължителността на работа е приложен в подробна таблица.Имайки предвид, че 

изпълнението на строителните работи е на учебно заведение, каквито са детските градини и 

училищата, предвиждаме работно време да бъде съобразено с изискванията на възложителя, без това да 

окаже влияние на предложения от Нас срок за изпълнение.За гарантиране на качеството на обекта ще 

се влагат само сертифицирани материали, като същите ще се доставят и влагат на обекта само след 

проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи съответствието им с изискванията и 

след предварително проведен входящ контрол. Посоченият контрол се осъществява във връзка с 

предложените от Нас гаранционни срокове и поетата отговорност за замяна на некачествени материали 

и минимизиране на бъдещи разходи за ремонт на изпълнени работи. 2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЛОЩАДКАТА-Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на 

договора и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и временното 

строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще 

позволят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя 

срок. Преди започване на работите и при приемане на площадката ще извършим собствени измервания, 

за да се уверим в точността на посочените количества. Ако открием несъответствия в данните, ще 

представим на Възложителя нашите измервания и списък на неверните данни и коригираните такива, 

за да се постигне съгласуваност между двете страни.3.Технологична последователност на строителните 

процеси:Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани 

етапа. Естеството на работите позволява да се работи едновременно на 2 подобекта – спални и 
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занимални и коридори;Първи етап :Първи етап –Подготвителен-Така нареченият подготвителен етап 

включва периода и дейностите, които следва да бъдат организирани и изпълнени преди започване на 

съществената част от тази поръчка;В този период ще бъдат изпълнени следните 

дейности:Организиране на първа среща с Възложителя; Получаване на изходните данни от страна на 

Възложителя;Съвместен оглед на сградата, запознаване в детайли със съществуващото 

положение;Втори етап -  Строителство-Продължителността и трудоемкостта на всяка отделна операция 

е отразена в линейния график. В приложения линеен график подробно са показани последователността 

и продължителност на всички строителни процеси, като са приложени правилата и принципите на 

организацията на строителството и строителното производство.Трети етап - Почистване на 

строителната площадка. Подмяна на врати и прозорци : С цел предотвратяване на грешки , първо се 

прави предварителен оглед на обекта, където ще се извърши монтажа.Вземането на размери на всяка 

отделна дограма е важен елемент и е от съществено значение за доброто изпълнение и т.н.Вътрешни 

ремонти (мазилки, шпакловки и бояджийски работи)-Всички вътрешни мазилки, шпакловки и 

бояджийски работи се извършват,проверяват, одобряват и приемат съгласно изискванията на 

ПИПСМР.Изпълнението им се извършва от квалифицирани работници и съгласно изискванията на 

Наредба №2 от 22 март 2004.Гипсовите шпакловки ще се изпълняват в два пласта, като горният пласт 

ще е с дебелина 3мм., осигурявайки отлична гладкост на повърхността и т.н. Дейностите и 

последователността при изпълнението на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен 

график.Етапите се изпълняват последователно на строителните площадки, като се спазва технологично 

необходимото време за всеки обособен строителен процес.Продължителността и последователността 

на всеки вид строително-монтажна работа е подробно описана и е в приложения линеен график.От 

изключително важно значение при изпълнение на обекта е съвместимостта на работите с предвидените 

ваканции и периоди с по-малко деца. Предвиждаме предварително съгласуване на началото на 

започване съвместно с Община Кърджали и директора на учебното заведение. Точната организация по 

работни места ще бъде извършена на база направеното съгласуване и при максимално удовлетворяване 

потребностите учебното заведение, община Кърджали.4.ТРУДОВИ РЕСУРСИ-Общо присъствие на 

строителния поток на обекта — 18 календарни дни. Средно списъчният състав за целия обем работа е 

17 работника, като има дни, в които ще има повече работници на работната площадка, както и дни, в 

които ще присъстват по-малко, в зависимост от естеството на работа.Техническото ръководство на 

обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от технически 

ръководител. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж на тази длъжност и 

богат практически опит в строителството и строителното производство. Грижата за ритмичното и 

навременно осигуряване на необходимите материали е вменена на Доставчика на материали, а графика 

за доставка е задължение на техническия ръководител.Организация на доставките-За изпитването на 

материалите по време на строителството, както и за получаване на необходимото одобрение на 

материалите и оборудването ще отговаря Отговорника по контрол на качеството, който ще бъде 

подпомаган от опитен персонал.Всички материали, които ще се използват за изпълнението на обекта, 

ще бъдат придружени с необходимите документи, доказващи тяхното съответствие с изискванията на 

БДС, съгласно НСИОССП - Постановление № 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията 

на Техническото задание на Възложителя и т.н. Изпълнение на строителството-Всички строителни 

работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на договора, техническите спецификации и 

нормативните разпоредби. Обхватът на обекта ще бъде съгласно изискванията на тръжните 

документи.Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и несъответствия в 

параметрите на процес или в характеристиките на продукта, техническия ръководител на обекта спира 

работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията. При необходимост ще се 

предприемат коригиращи и превантивни действия.5.ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ-За изпълнение 

на обекта сме предвидили ползване на различна по вид лека, преносима механизация  /флексове, 

къртачи, преносни дърводелски машини за рязане, ударно - пробивни машини, бормашини и др./, която 

ще повиши производителността на труда. 6.ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ 

СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР- Времеви рискове-Закъснение началото на започване на 

работите;Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;Риск от закъснение за 

окончателно приключване и предаване на обекта;. Неизпълнение на договорни задължения, в това 

число забава на плащанията по договора;Трудности при изпълнението, продиктувани от непълноти 

и/или неточности в проектната документация; Други рискове:Повреда на транспортите средства и 

строителната механизация;Отсъствие на работници поради заболяване или други причини;Забавяне 

доставката на специфични и трудни за снабдяване материали и т.н.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА;Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на 
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дейностите при изпълнение на договора;МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И 

ЗЛОПОЛУКИ С ЛИЦА ИЗВЪН СЪСТАВА НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„Ем инвест 2014” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 3 "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ 

"ОРФЕЙ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОСТРОЙ“ ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ- 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПОДХОД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ-Изпълнение на обекта съобразно Техническите спецификации на 

Възложителя;- Контрол при изпълнение на СМР съобразно внедрени системи за управление на 

качество; за опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и социална отговорност;- 

Упражняване на постоянен контрол в съответствие със сроковете, условията и изискванията на 

сключения договор;-  Проследяване на качеството на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

строителните продукти.-  Пожарна безопасност на строежа;- Недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството; 2.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА-Принципи;Организация на строителните работи-Отчитайки 

характера на работите на поръчката, както и кратките срокове за нейното изпълнение, „ЕКОСТРОЙ― 

ООД предлага програма, в основата на която е обособяването на няколко работни групи, ангажирани с 

различни по характер строително - монтажни задачи.Ще се прилага смесен метод на организация, 

базиран на паралелни и на последователни СМР. Този тип организация позволява работа на няколко 

работни звена едновременно, без това да наруши технологичната последователност на строителния 

процес, като в същото време способства за уплътняване на работния график и стегната организация на 

работната сила.През цялата продължителност на работния процес Техническият ръководител, 

Координаторът по безопасност и здраве и Отговорникът по качеството ще съблюдават за качественото 

изпълнение на процесите, спазване на графика и организацията на работните площадки. Организация 

на доставките-Всички материали, които ще се използват за изпълнението на обекта, ще бъдат 

придружени с необходимите документи, доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС, 

съгласно НСИОССП - Постановление № 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията на 

Техническото задание на Възложителя.Материалите и технологичното оборудване ще се доставят 

директно на строителната площадка, затова не се предвиждат специални мероприятия по съхранението 

им. Преди доставката им ще осигурим възможност на Възложителя да се убеди в техните качества. 

Няма да се допуска използването на продукти, подлежащи на входящ контрол, направо в 

производството, без да е проведен такъв.Изпълнение на строителството:ОСНОВНИ ЕТАПИ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО - ЕТАП 1: ПОДГОТВИТЕЛЕН-Разполагане на приобектови фургони;Временно 

електрозахранване;  Временно водоснабдяване и канализация;Временно складиране на строителни 

материали и отпадъци; ЕТАП 2 : ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:При 

изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните дейности: демонтиране на 

дървена дограма – прозорци; доставка и монтаж на прозорци от pvc профили със стъклопакет; доставка 

и монтаж на вътрешни подпрозречни дъски от pvc, с ширина до 15см; изкърпване на канали с шир.до 

20см.около врати,прозорци и витрини, с полагане на поцинковани ъглови профили – вътрешно; 
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доставка и монтаж на лумини.осв.тяло - 2х36; разваляне на фаянсова облицовка по стени и т.н. 

последователност на дейностите- I. В първия процес попадат всички взаимоотношения на дружеството 

с доставчици, финансови и държавни институции. Тук се извършва избора на доставчици на основните 

строителни материали за обекта. II. Втория процес е свързан със същинското изпълнение на 

строителството.Предвидено е строително ремонтните работи да се изпълняват от бригада състояща се 

от следните звена с максимален състав, както следва: Звено 1 -  Строителни/ Общи работници - 

изпълняващи общи, спомагателни, демонтажни и подготвителни СМР - 4 човека.Звено 2 - Строителни 

работници - дограмаджии - 6 човека.Звено 3 - Строителни работници - изпълняващи довършителни 

работи – 4 човекаЗвено 4 – Строителни работници – облицовки настилки – 4 човекаЗвено 5 – 

Ел.работник – 3 човека; Времетраенето на строителния процес за съответния обект е 20 

календарни дни.Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 21 

души.Разполагаме с необходимата механизация и инструмнети за изпълнение на поръчката, като : 

лекотоварен автомобил, машина за рязане на фаянс и теракота, пробивна техника, ръчни инструменти и 

др.Броя на заетите работници по видове дейности продължителността и последователността за 

изпълнение на СМР , е подробно описана в приложена таблица.Дейностите и последователността при 

изпълнението на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен график. МЕТОДИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР: Подмяна на дограма:Вземането на размери на всяка 

отделна дограма е важен елемент и е от съществено значение за доброто изпълнение.След това се 

измерват ъглите и се определя дали отвора е направен с правоъгълни форми. и т.н. Настилки :Всички 

настилки се извършват, проверяват, одобряват и приемат съгласно изискванията на ПИПСМР. 

Изпълнението им се извършва от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба №2 

от 22 март 2004 .Повърхността върху, която ще се изпълняват настилките трябва на бъде идеално 

чиста, без прах и строителни отпадъци.Няма да се допуснат пукнати,отчупени ръбове и ъгли на 

плочите,участъци с незапълнени фуги.След фугиране плочите се почистват и т.н. Вътрешни ремонти 

(мазилки, шпакловки и бояджийски работи)-Гипсовите шпакловки ще се изпълняват в два пласта, като 

горният пласт ще е с дебелина 3мм., осигурявайки отлична гладкост на повърхността.Предвидено е 

боядисването на стените и таваните да е с латексова боя, като основата ще се грундира 

предварително.Полагането на следващ пласт латекс се извършва след пълното изсъхване на 

предходния.ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР-Ефективно сътрудничество- Риск Липсата на сътрудничество от общинските власти и другите 

инстанции, свързани с предоставянето на изходни технически, социално-икономически, финансови и 

други данни, както и одобряването на резултатите от проекта, което може да доведе до удължаване на 

времето за изпълнение. Анализ на риска;Подходи за намаляване на риска; Изпълнение на сроковете на 

времевия график- Риск 1-Забавяния в разглеждане на възникнали въпроси ( неясноти , пропуски и др.) 

в ПСД , което може да попречи на нормалното изпълнение на задачите във времевия график.Анализ на 

риска;Подходи за намаляване на риска:Риск 2-Неочаквани промени в предварителните условия на 

инвестиционния проект по време на изпълнение на договора, които могат да попречат на нормалното 

изпълнение на задачите във времевия график и да доведат до непредвидени разходи. Анализ на 

риска;Подходи за намаляване на риска;Риск 3-Лоши атмосферни условия по време на изпълнение на 

договора, които могат да попречат на нормалното изпълнение на задачите във времевия график и да 

доведат до непредвидени разходи.Анализ на риска;Причини за възникване на риска;Подходи за 

намаляване на риска и т.н. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА-Всеки екип, отговорен за 

изпълнение на задачите, има ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на работа, 

включен в изпълнението на съответната дейност. За улесняване на комуникацията между различните 

екипи, както и тази между Възложителя и Изпълнителя специалистите ще бъдат в непрекъсната връзка 

помежду си (редовни работни срещи). Отговорности и пълномощия на ключовия персонал:За 

компетентното ръководство на обекта при извършването на СМР ще бъде ангажиран екип от 

технически правоспособни лица в състав:1. Технически ръководител – Пряко отговаря за строителните 

дейности на обекта. Контролира СМР, спазването на графика, контролира последователността на 

изпълняваните строително-монтажни работи, координира работата на работните групи от различните 

специалности, планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им 

до обекта. и т.н. 2. Специалист за контрол по качеството – Прави оглед на място, с цел недопускане на 

некачествено изпълнение на СМР. Контролира и организира техническата и технологичната 

подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите материали, следи за спазване на 

изискването на проектната документация и наредбите. 3. Експерт по безопасност и здраве в 

строителството – Проверява за наличие на план по безопасност и здраве, отговорен за обекта, 

инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни 
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книги, начин на провеждане на инструктажите, гарантиращи безопасна работа, наличие на 

пожарогасители и т.н. ЕТАП 3 : ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕКОСТРОЙ“ ООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 4 -" ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ДГ 

"ЩАСТИЕ", ГР.КЪРДЖАЛИ‖ 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОСТРОЙ“ ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ- 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПОДХОД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ- Ефективност, директна координация на всички технически лица и 

експерти. Ефективна координация между екипа на Изпълнителя и съответните представители на 

заинтересованите страни; Взаимовръзка между отделните компоненти на обекта за осигуряване 

логическо и балансирано изпълнение на поръчката; Техническият ръководителят на обекта 

непрекъснато следи дейностите по  линеен график; 2.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Временно строителство; 

Организация на строителните работи-Отчитайки характера на работите на поръчката, както и кратките 

срокове за нейното изпълнение, „ЕКОСТРОЙ― ООД предлага програма, в основата на която е 

обособяването на няколко работни групи, ангажирани с различни по характер строително - монтажни 

задачи.Ще се прилага смесен метод на организация, базиран на паралелни и на последователни СМР. 

Този тип организация позволява работа на няколко работни звена едновременно, без това да наруши 

технологичната последователност на строителния процес, като в същото време способства за 

уплътняване на работния график и стегната организация на работната сила.През цялата 

продължителност на работния процес Техническият ръководител, Координаторът по безопасност и 

здраве и Отговорникът по качеството ще съблюдават за качественото изпълнение на процесите, 

спазване на графика и организацията на работните площадки. Организация на доставките- Всички 

материали, които ще се използват за изпълнението на обекта, ще бъдат придружени с необходимите 

документи, доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС, съгласно НСИОССП - 

Постановление № 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията на Техническото задание на 

Възложителя.Изпълнение на строителството-Всички строителни работи ще бъдат изпълнени в 

съответствие с изискванията на договора, техническите спецификации и нормативните разпоредби. 

Обхватът на обекта ще бъде съгласно изискванията на тръжните документи.Ако при контрола по време 

на строителството се установят отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в 

характеристиките на продукта, техническия ръководител на обекта спира работата и разпорежда 

незабавно отстраняване на несъответствията. При необходимост ще се предприемат коригиращи и 

превантивни действия.ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ЕТАП 1 : 

ПОДГОТВИТЕЛЕН;ЕТАП 2 : ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ-При 

изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните дейности: демонтиране на 

дървена дограма – прозорци; демонтиране на подпрозоречен праг от поцинкована ламарина-с 

ширина до 30см; доставка и монтаж на входна врата от alm.остъклена,с антипаник брава; 

доставка и монтаж на вътрешни подпрозречни дъски от pvc, с ширина до 15см.; доставка и 

монтаж на неотваряема витрина от alm.профили, остъклена със стъклопакет; гипсова 

шпакловка по стени и тавани; изкърпване на канали с шир.до 15см.около прозорци-външно; 
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разрушаване на фаянс и теракота; доставка и монтаж на лумини осв.тяло 2х36vv и т.н. 

последователност на дейноститЕ-Предвидено е строително ремонтните работи да се изпълняват от 

бригада състояща се от следните звена с максимален състав, както следва:Звено 1 -  Строителни/ Общи 

работници - изпълняващи общи, спомагателни, демонтажни и подготвителни СМР - 3 човека.Звено 2 - 

Строителни работници - дограмаджии - 5 човека.Звено 3 - Строителни работници - изпълняващи 

довършителни работи – 7 човека; Звено 4 – Строителни работници – облицовки настилки – 3 

човека;Звено 5 – Ел.работник – 2 човека. Времетраенето на строителния процес за съответния обект 

е 11 календарни дни.Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 20 

души.Разполагаме с необходимата механизация и инструменти за изпълнение на поръчката, като : 

лекотоварен автомобил, машина за рязане на фаянс и теракота, пробивна техника, ръчни инструменти и 

др.Броя на заетите работници по видове дейности продължителността и последователността за 

изпълнение на СМР , е подробно представена в табличен вид.Дейностите и последователността при 

изпълнението на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен график.МЕТОДИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР:Подмяна на дограма :…..След това се измерват 

ъглите и се определя дали отвора е направен с правоъгълни форми.След монтажа на дограмата фугите 

с уплътняват и изолират с полиуретанова пяна.Излишната монтажна пяна се изрязва, рамката на 

дограмата се облепва с хартиено тиксо и след това пяната се полага на акрилен уплътнител. Настилки: 

Всички настилки се извършват,проверяват, одобряват и приемат съгласно изискванията на 

ПИПСМР.Повърхността върху, която ще се изпълняват настилките трябва на бъде идеално чиста, без 

прах и строителни отпадъци.Не се допуска изпълнение на настилките ако основата не е приета от 

Възложителя.Настилките трябва да се изпълнят, така че , ако има рисунки или форми да има 

съвпадение и да бъдат равномерно оцветени.и т.н.Вътрешни ремонти (мазилки, шпакловки и 

бояджийски работи)-Всички вътрешни мазилки, шпакловки и бояджийски работи се 

извършват,проверяват, одобряват и приемат съгласно изискванията на ПИПСМР.Гипсовите шпакловки 

ще се изпълняват в два пласта, като горният пласт ще е с дебелина 3мм., осигурявайки отлична 

гладкост на повърхността.Предвидено е боядисването на стените и таваните да е с латексова боя, като 

основата ще се грундира предварително.Полагането на следващ пласт латекс се извършва след пълното 

изсъхване на предходния.ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Ефективно сътрудничество-Риск-Липсата на сътрудничество от общинските 

власти и другите инстанции, свързани с предоставянето на изходни технически, социално-

икономически, финансови и други данни, както и одобряването на резултатите от проекта, което може 

да доведе до удължаване на времето за изпълнение. Анализ на риска;Подходи за намаляване на 

риска.Изпълнение на сроковете на времевия график-2.1.Риск 1-Забавяния в разглеждане на възникнали 

въпроси ( неясноти , пропуски и др.) в ПСД , което може да попречи на нормалното изпълнение на 

задачите във времевия график.Анализ на риска; Подходи за намаляване на риска;Риск 2-Неочаквани 

промени в предварителните условия на инвестиционния проект по време на изпълнение на договора, 

които могат да попречат на нормалното изпълнение на задачите във времевия график и да доведат до 

непредвидени разходи. Анализ на риска;Подходи за намаляване на риска;Риск 3-Анализ на 

риска;Причини за възникване на риска;Подходи за намаляване на риска; Риск 4-Анализ на 

риска;Подходи за намаляване на риска и т.н. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- Всеки екип, 

отговорен за изпълнение на задачите, има ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на 

работа, включен в изпълнението на съответната дейност. За улесняване на комуникацията между 

различните екипи, както и тази между Възложителя и Изпълнителя специалистите ще бъдат в 

непрекъсната връзка помежду си (редовни работни срещи). На провежданите вътрешни срещи текущо 

ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните 

забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им и т.н. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕКОСТРОЙ“ ООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 
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задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 5 " ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ "ЯН 

БИБИЯН", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА- Временно строителство-Преди започване на строителните работи площадката 

трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта 

ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда отстои 

минимум на 7 m от сградата.Около площадката задължително трябва да се поставят 

указателни табели „Внимание - строеж" за преминаващите пешеходци и моторни превозни 

средства.Организация на строителните работи-Отчитайки характера на работите на поръчката, 

както и кратките срокове за нейното изпълнение, „Р-Р ИНВЕСТ 1― ООД предлага програма, в 

основата на която е обособяването на няколко работни групи, ангажирани с различни по 

характер строително - монтажни задачи.През цялата продължителност на работния процес 

Техническият ръководител, Координаторът по безопасност и здраве и Отговорникът по 

качеството ще съблюдават за качественото изпълнение на процесите, спазване на графика и 

организацията на работните площадки. Организация на доставките-Всички материали, които 

ще се използват за изпълнението на обекта, ще бъдат придружени с необходимите документи, 

доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС, съгласно НСИОССП - Постановление 

№ 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията на Техническото задание на 

Възложителя.ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЕТАП 1 : МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ПОДГОТВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Преди започване на строителните работи 

площадката трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За 

влизане в обекта ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната 

ограда ще бъде на отстояние  минимум на 7 m от сградата. Разполагане на приобектови 

фургони;Временно електрозахранване;   Временно водоснабдяване и канализация. ЕТАП 2 : 

СТРОИТЕЛСТВО-При изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните 

дейности: демомтиране на битумна хидроизолация; демонтиреане на подолучна пола от 

поцинк.ламарина; дебелина до 4сm.по покриви, тераси и др. - 10%; демонтиране на дървена 

дограма – прозорци; подпрозречни дъски от pvc, с ширина до 15см.; м-ж и свързване на 

ел.контакт-единичен; грундиране върху стара мазилка с контактен грунд - стени и таван и т.н. 

последователност на дейностите- Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на 

обекта е 16 душиРазполагаме с необходимата механизация и инструмнети за изпълнение на 

поръчката, като : лекотоварен автомобил, машина за рязане на теракот,горелка комплект, 

пробивна техника, ръчни инструменти и др. Броя на заетите работници по видове дейности 

продължителността и последователността за изпълнение на СМР , е описана в отделна 

таблица.Дейностите и последователността при изпълнението на всички СМР са съобразени с 

представения линеен календарен график. ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ 

ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА-Всеки екип, отговорен за изпълнение на задачите, има ръководител/специалист, 

който ще отговаря за качеството на работа, включен в изпълнението на съответната дейност. 

Отговорности и пълномощия на ключовия персонал- Технически ръководител – Пряко 

отговаря за строителните дейности на обекта. Контролира СМР, спазването на графика, 

контролира последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и т.н. 

Специалист за контрол по качеството – Прави оглед на място, с цел недопускане на 

некачествено изпълнение на СМР. Контролира и организира техническата и технологичната 

подготовка на обекта и т.н. Експерт по безопасност и здраве в строителството – Проверява за 
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наличие на план по безопасност и здраве, отговорен за обекта, инструкции за безопасност и 

здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на 

провеждане на инструктажите, гарантиращи безопасна работа, наличие на пожарогасители и 

т.н.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА 

НА ОБИТАТЕЛИТЕ НА СГРАДАТА-Строителната площадка ще бъде оградена и в нея няма 

да се допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП-1 .Обезопасяване - 

Изграждане на пасарелки, парапети и временна ограда на обекта - осигуряване на 

безопасността на пешеходците; Въвеждане на организация вход и изход, без да се пречи на 

строителния процес;- Осветеност в тъмната част на денонощието на участъци в ремонт;- 

Осигуряване на денонощна охрана на обекта;- Проверка на укрепването на работните 

скелета.«П р еси ч ан е  н а  пъти щ а »  н а  уч а стницит е  в  ст роител ст в ото - От опита ни с 

предходни обекти, местата на които има основен конфликт на „пресичане на пътища― с 

обитателите на сградата са стълби, асансьори и тераси. За да бъдат ограничени ще 

предприемем следното.ЕТАП3:ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя НИСМР  на „Р-

Р ИНВЕСТ 1” ООД 

Участника е описал видовете строителни работи, свързани с цялостно изпълнение, но те 

представляват само предвижданията на основните дейности, като описанието има общ 

характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи съгласно КС и/или технологичната последователност на основни дейности. 

Участника е предвидил за изпълнение дейности, които не отговарят за изпълнението на 

спецификата на обекта, като: „…Преди започване на строителните работи площадката трябва 

да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта ще се 

обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда ще бъде на 

отстояние  минимум на 7 m от сградата.‖, „Строителната площадка ще бъде оградена и в нея 

няма да се допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП- Обезопасяване - 

Изграждане на пасарелки, парапети и временна ограда на обекта - осигуряване на 

безопасността на пешеходците‖. 

 

Обособена позиция № 6 " ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И НАТИЛКИ В ДГ 

„ДЕТЕЛИНА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „КАРАМАН” ООД по показателя 

от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

Участникът е посочил , че изпълнението на обекта  за ще започне след подписване на Договор 

с Възложителя и ще се извършват ремонтите едновременно – подмяна на вътрешни врати с 

ремонт на спални, занимални и с коридор – гардеробна и последователно физкултурен салон 

За изпълнение на обекта, Участникът предвижда да сформира три технологични звена:Първо 

звено – ще извърши последователно СМР – ще извърши последователно строително-

ремонтните работи в с – изваждане на врати от зид с каса до 2м2 и над 2м2, изкърпване на 

канали с шир.до20см. около врати, прозорци и витрини, с полагане на поцинк.ъглови профили 

, доставка и монтаж на врати от PVC профили 1/3 и 2/3 остъклени, демонтаж на настилки от 

линолеум , и в спални и занимални – грундиране с латексов грунд, двукратно боядисване с 

латекс и поставяне на настилка от линолеум и подобни.Звеното ще се състои от 8 човека и ще 

бъде оборудвано с ръчни пробивни средства, кози крак, лостове, миксери с бъркалка за 

разбъркване на гипса, шпакли, пердашки, пистолет за горещ въздух и др.ръчни инструменти. 

Второ звено – ще изпълни последователно следните СМР – първо в спални занимални 

очукване на мазилка по стени и тавани, гипсова шпакловка по стени и тавани, полагане на 

поцинк.ъглови профили около отвори и след това ще се премести продължи във физкултурен 

салон и ще изпълни грундиране с контактен , гипсова шпакловка по стени  и тавани, полагане 



 16 

на поцинк.профили около отвори, , грундиране с латексов грунд, боядисване с летекс по стени 

и тавани – двукартно и поставяне на настилка от линолеум и подобни, вкл.первази от PV 

C.Звеното ще се състои от 10 човека и ще бъде оборудвано с бормашина, хилти, чукове, 

миксери за бъркалка за разбъркване на гипса, шпакли, мистрии, пердашки, бояджийски четки, 

и др.ръчни инструменти.Трето  звено – ще изпълни последователно следните СМР в коридор и 

гардеробна – 4бр. – очукване на мазилка по стени и тавани, грундиране с контактен грунд по 

стени и тавани, гипсова шпакловка по стени и тавани, полагане на поцинк.профили, 

грундиране с латексов грунд, боядисване с латекс по стени и тавани  - двукартно и поставяне 

на настилка от линолеум, вкл.первази от PVC.Звеното ще се състои от 7 човека и ще бъде 

оборудвано с бормашина, хилти, чукове, миксери за бъркалка за разбъркване на гипса, 

шпакли, мистрии, пердашки, бояджийски четки, и др.ръчни инструменти.Участникът е 

предложил срок за изпълнение на обекта 12 к.дни, включително почистване на обекта и 

предаване на Възложителя.Участникът е заявил , че описаните видове СМР ще бъдат 

завършени във вид, който позволява да бъдат приети по изискванията на ПИПСМР.При 

извършване на всяка работа ще се следи стриктно за качеството на извършените СМР.За 

гарантиране качеството на влаганите материали , към акта за отчитане на извършените работи, 

освен подробна количествена сметка ще бъдат приложени и необходимите сертификати за 

качество на всички основни материали. Участникът е описал следната организация и 

управление на строителните процеси за изпълнение на обекта:1.Контрол върху качеството на 

изпълнение – Ще се следи и контролира стриктно всички аспекти на СМР на обекта и най-вече 

тези , отнасящи се за изпълнението и качеството.Участникът е заявил, че за изпълнените 

видове СМР и използваните материали се обвързва с петгодишна гаранция.2.Организационен 

план – Преди започване на обекта изпълнителят ще състави организационен 

план.Организационният план има задача да осигури безопасно провеждане строителния 

процес.3.Подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта – Подготовка ма 

техническото ръководство;Подготовка на звената за изпълнение на основните и 

специализираните видове СМР;Оформяне на договорните отношения с работниците, 

необходими за окомплектоване на звената; Подготовка на специализираните изпълнители в 

рамките на обекта – специалисти безопасен и здравословен труд, текущ входящ контрол върху 

доставените материали и др.;Контрол върху лабораторното и техническо освидетелстване на 

изпълнението на СМР; Организация на документацията и отчетността на изпълнението; 

4.Безопасно и ергономично устройство на работния процес – Спазване на физиологичните и 

психофизиологичните норми и изисквания към работния процес ; Оптимизиране на работния 

процес спрямо психическите и физическите възможности на човека и неговите социални 

потребности – режимна труд и почивка;Осигуряване на ергономично устройство на работното 

място; Създаване и поддържане на зони (помещения ) за отдих по време на работа. 5.Етапи и 

дейности за изпълнение на поръчката – Основните етапи на строителството,  които 

Участникът е обособил , са следните:ЕТАП ПЪРВИ – Подготвителен;ЕТАП ВТОРИ – 

Строително и монтажни работи на основното строителство в съответствие с изискванията на 

Възложителя , КСС и Техническата спецификация;ЕТАП ТРЕТИ – Организиране на 

дейностите по отчитане и предаване на обекта на Възложителя в експлоатация и до 

завършване на процеса на отчетност за закриване на финансирането на обекта;ЕТАП 

ЧЕТВЪРТИ – Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;ЕТАП 

ПЕТИ – Опазване на околната среда;ЕТАП ШЕСТИ – Проблеми и затруднения , които могат 

да се срещнат при изпълнение на СМР;ЕТАП СЕДМИ – Отстраняване на дефекти, 

констатирани през периода на гаранционното поддържане , съгласно договорните 

условия.Участникът е представил в табличен вид видовете и количества СМР предвидени за 

изпълнение, разпределението на работниците и продължителност в дни за обособената 

позиция, съгласно разчетите и отразените данни в графика.Участникът е обособил следните 

групи възможни затруднения при изпълнение на СМР:1.Затруднения и подготовка и 

разчистване на строителната площадка;2.Затруднения във връзка с повишеното шумово 

замърсяване на територията строителната площадка и коридори и помещения близост до нея;3. 

Затруднения във връзка с повишеното прахово замърсяване на територията строителната 
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площадка и коридори и помещения близост до нея;4.Затруднения в подаването на 

електрическа енергия;5.Затруднения при възникване на пожар на строителната 

площадка;6.Затруднения при увреждане на кабелите.„Караман‖ ООД са заявили, че ще 

положат усилия затрудненията , възникнали в процеса на работа, да се сведат до минимум със 

следните мерки:1.Провеждане на срещи за разясняване в случай на възникнали проблеми или 

неточности при изпълнението;2.За предотвратяване неудобството от постоянни шумни 

действия при изпълнение на СМР приемаме мярката за 1 (един) час наведнъж или два пъти 

през работния ден във време, определено и съгласувано с ръководството на детската градина 

да не се извършват шумни дейности;3.Промяна на работното време в гъвкаво работно време 

4.Шумните операции ще бъдат сведени до минимум. Съоръженията ще бъдат изключвани 

когато не в употреба;5.С цел опазване на комуникациите на персонала и нормални 

педагогически условия, приемаме мярката да запазим действащи обслужващи кабели, 

преминаващи по и/или имащи връзка с изпълнението на поръчката;6.Предварително 

проучване на местата на кабели, тръби и др. вградени съоръжения;7.Предпазване от повреди 

на съществуващи инсталации, а при евентуални такива – бързото им отстраняване;8.Няма да 

се допускат строителните работници във вътрешността на детската градина в помещения, в 

които няма да се извършват ремонтни работи, с което биха попречили или затруднили 

дейността на заведението , отклонявайки вниманието на персонала.9.Приемаме да определим 

и използваме сигналист при необходимост от упътване на по-голям брой хора – 

групи;10.Приемаме мярката да поставим знаци, указания и инструкции на подходящи места по 

предписания на ръководството на детското заведение;11.Своевременно отстраняване на 

строителните отпадъци и материали;12.За предотвратяване допълнително замърсяване във 

вътрешността на детската градина и разходване на допълнителни средства за поддържане на 

хигиената му се задължаваме да осигурим ред и чистота на строителната площадка , като 

особено внимание ще се полага за недопускане на замърсяване на подхода и входа на сградата. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя НИСМР  на 

„КАРАМАН” ООД 

В описанието си Участникът е предложил набор от взаимосвързани и логически 

последователни 7 етапа за изпълнение на СМР.Изпълнението на всеки отделен вид СМР е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване - пистолет за горещ въздух, бормашина, 

хилти, чукове, миксери за бъркалка за разбъркване на гипса, шпакли, мистрии, пердашки, 

бояджийски четки, и др.ръчни инструменти.,като е представено разпределението му по всички 

видове строителни работи. Участникът посочил, че ще сформира три технологични звена за 

изпълнение  на СМР , и е представил разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните звена, но не са описани отговорностите на техническия ръководител и на 

специализираните изпълнители – специалист безопасен и здравословен труд, текущ входящ 

контрол върху доставките, контрол върху изпълнението на строителните работи и на 

различните операции и съответствието им на изискванията на стандарта , също така не е 

представено разпределението на задачите и отговорностите на същите.Участникът само е 

споменал, че „Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ на обекта – 

извършват ежедневен инструктаж.По време на ежедневния инструктаж техническият 

ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците на деня‖ и „За 

отстраняване на дефектите ще се организират необходимият брой работници, ръководени от 

техническия ръководител…‖. При описанието на ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, Участникът не е описал, че 

отговорник за изпълнението на този етап ще е отговорника по безопасност и труд. Не са 

разписани и конкретните отговорности и задължения на отговорника по безопасност и здраве, 

а само се споменава , че участва при провеждане на ежедневния инструктаж. 

 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕФЕС-АК” ЕООД по показателя 

от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 
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Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО-Обхвата на обособената позиция е ремонт на 

физкултурен салон, спални и занимални, гардеробни, и подмяна на вътрешни врати, като 

включва следните видове работи : подмяна на вътрешни врати с PVC,изкърпване около врати 

и прозорци ,подмяна на настилки , гипсова шпакловка и боядисване с латекс. След направени 

разчети за необходимото време по натуралните разходни норми на УСН-1979 год. и по 

фирмени разходни норми, предлаганата от нас организация за изпълнение на обекта е 

разчетена при средно списъчен състав на заетите работници 15 човека,които ще работят на 2 

отделно обособени участъка – 1.спални и занимални, гардеробни, физкултурен сало и 2. 

Подмяна на вътрешни врати, което ни позволява да постигнем срок за изпълнение на обекта от 

15к. дни. Имаме възможност да осигурим необходимите за работата финансови, човешки, 

материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на 

Договора. Броя на заетите работници по видове дейности и продължителността на работа е 

представена в подробна таблица.Имайки предвид, че изпълнението на строителните работи е 

на учебно заведение, каквито са детските градини и училищата, предвиждаме работно време 

да бъде съобразено с изискванията на възложителя, без това да окаже влияние на предложения 

от Нас срок за изпълнение.Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно 

изискванията на Възложителя и съгласно нормативната уредба на Република България и при 

спазване на законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.За гарантиране на 

качеството на обекта ще се влагат само сертифицирани материали, като същите ще се доставят 

и влагат на обекта само след проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията и след предварително проведен входящ контрол. 

Посоченият контрол се осъществява във връзка с предложените от Нас гаранционни срокове и 

поетата отговорност за замяна на некачествени материали и минимизиране на бъдещи разходи 

за ремонт на изпълнени работи.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА-Дейностите по 

мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на договора и съставянето на 

Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, 

строителна механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и 

особено критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи 

договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ:Строителните процеси на обекта 

обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа. Естеството на работите 

позволява да се работи едновременно на 2 подобекта – спални и занимални и коридори-Първи 

етап –Подготвителен-Организиране на първа среща с Възложителя;Получаване на изходните 

данни от страна на Възложителя;Съвместен оглед на сградата, запознаване в детайли със 

съществуващото положение;Втори етап -Строителство-Започане на строителния процес в 

следната последователност:1.Демонтаж на врати;2.Доставка и монтаж на врати изкърпване 

около врати;3.Шпаклован и боядисване с латекс;4.Подмяна на настилки от линолеум и 

подобни;Трети етап - Почистване на строителната площадка.Подмяна на врати : С цел 

предотвртатяване на грешки , първо се прави предварителн оглед на обекта, където ще се 

извърши монтажа.Вземането на размери на всяка отделна дограма е важен елемент и е от 

съществено значение за доброто изпълнение.След това се измерват ъглите и се определя дали 

отвора е направен с правоъгълни форми.След монтажа на дограмата фугите с уплътняват и 

изолират с полиуретанова пяна.Излишната монтажна пяна се изрязва, рамката на дограмата се 

облепва с хартиено тиксо и след това пяната се полага на акрилен уплътнител.Вътрешни 

ремонти (мазилки, шпакловки и бояджийски работи)-Гипсовите шпакловки ще се изпълняват в 

два пласта, като горният пласт ще е с дебелина 3мм., осигурявайки отлична гладкост на 

повърхността.Предвидено е боядисването на стените и таваните да е с латексова боя, като 

основата ще се грундира предварително.Полагането на следващ пласт латекс се извършва след 

пълното изсъхване на предходния. и т.н.Дейностите и последователността при изпълнението 

на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен график. Етапите се 

изпълняват последователно на строителните площадки, като се спазва технологично 

необходимото време за всеки обособен строителен процес.Продължителността и 
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последователността на всеки вид строително-монтажна работа е подробно описана и е 

приложен линеен график.ТРУДОВИ РЕСУРСИ-Общо присъствие на строителния поток на 

обекта — 15 календарни дни. Средно списъчният състав за целия обем работа е 15 работника, 

като има дни, в които ще има повече работници на работната площадка, както и дни, в които 

ще присъстват по-малко, в зависимост от естеството на работа.Продължителността и 

трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линия график.Техническото 

ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от 

технически ръководител. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж 

на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното 

производство.Организация на доставките.ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ-За изпълнение на 

обекта сме предвидили ползване на различна по вид лека, преносима механизация  /флексове, 

къртачи, преносни дърводелски машини за рязане, ударно - пробивни машини, бормашини и 

др./, която ще повиши производителността на труда.ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО 

МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕФЕС-АК” ЕООД 

 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба. Посочени са етапи на 

изпълнение, но включените отделни дейности са представени по-общо, както и отделните 

действия/задачи, които следва да се включват. Предвижданията в техническата обезпеченост 

имат общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за 

изпълнение строителни работи 

 

Обособена позиция № 7 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ „ВЯРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВ‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „КАРАМАН” ООД по показателя 

от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

Участникът е посочил , че изпълнението на обекта  за ще започне след подписване на Договор 

с Възложителя и ще се извършват ремонтите едновременно – сграда на ДГ  подмяна на 

вътрешни врати със сграда ясла – подмяна на вътрешни врати,ремонт на офис помещения и 

демонтаж на настилки и накрая ще се изпълни доставка и монтаж на настилка с линолеум и 

подобни, вкл.первази от PVC. За изпълнение на обекта, Участникът предвижда да сформира 

две технологични звена :Първо звено – ще извърши последователно СМР – ще извърши 

последователно строително-ремонтните работи в сградата на ДГ и в сградата Ясла – изваждане 

на врати от зид с каса, изкърпване на канали с шир.до20см. около врати, прозорци и витрини, с 

полагане на поцинк.ъглови профили – вътрешни и доставка и монтаж на врати от PVC 

профили.Звеното ще се състои от 7 човека и ще бъде оборудвано с ръчни пробивни средства, 

кози крак, лостове, миксери с бъркалка за разбъркване на гипса, шпакли, пердашки, 

бояджийски четки и пистилети и др.ръчни инструмнети.Второ звено – ще изпълни 

последователно следните СМР : демонтиране на настилка от линолеум, просичане на отвори в 

тухлен зид, , грундиране с контактен грунд по стени и таван, гипсова шпакловка по стени и 

тавани, боядисване с латекс по стени и тавани – двукратно, изравнителна цим.замазка с деб.до 

4см., настилка с полочи от гранитогрес на леипло, доставка и монтаж на подов сифон и 

поставяне на настилка от линолеум, вкл.первази от PVC.Звеното ще се състои от 7 човека и ще 

бъде оборудвано с пистолет за горещ въздух, бормашина, хилти, чукове, миксери за бъркалка 

за разбъркване на гипса, шпакли, мистрии, пердашки, бояджийски четки, и др.ръчни 

инструменти.Участникът е предложил срок за изпълнение на обекта 10 к.дни, включително 

почистване на обекта и предаване на Възложителя.Участникът е заявил , че описаните видове 

СМР ще бъдат завършени във вид, който позволява да бъдат приети по изискванията на 
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ПИПСМР.При извършване на всяка работа ще се следи стриктно за качеството на 

извършените СМР.За гарантиране качеството на влаганите материали , към акта за отчитане на 

извършените работи, освен подробна количествена сметка ще бъдат приложени и 

необходимите сертификати за качество на всички основни материали. Участникът е описал 

следната организация и управление на строителните процеси за изпълнение на обекта 

1.Контрол върху качеството на изпълнение – Ще се следи и контролира стриктно всички 

аспекти на СМР на обекта и най-вече тези , отнасящи се за изпълнението и 

качеството.Участникът е заявил, че за изпълнените видове СМР и използваните материали се 

обвързва с петгодишна гаранция.2.Организационен план – Преди започване на обекта 

изпълнителят ще състави организационен план.Организационният план има задача да осигури 

безопасно провеждане строителния процес.3.Подготовка на необходимия състав за изпълнение 

на обекта – Подготовка ма техническото ръководство;Подготовка на звената за изпълнение на 

основните и специализираните видове СМР;Оформяне на договорните отношения с 

работниците, необходими за окомплектоване на звената; Подготовка на специализираните 

изпълнители в рамките на обекта – специалисти безопасен и здравословен труд, текущ входящ 

контрол върху доставените материали и др.;Контрол върху лабораторното и техническо 

освидетелстване на изпълнението на СМР; Организация на документацията и отчетността на 

изпълнението;4.Безопасно и ергономично устройство на работния процес – Спазване на 

физиологичните и психофизиологичните норми и изисквания към работния процес ; 

Оптимизиране на работния процес спрямо психическите и физическите възможности на 

човека и неговите социални потребности – режимна труд и почивка;Осигуряване на 

ергономично устройство на работното място; Създаване и поддържане на зони (помещения ) 

за отдих по време на работа.5.Етапи и дейности за изпълнение на поръчката – Основните етапи 

на строителството,  които Участникът е обособил , са следните:ЕТАП ПЪРВИ – 

Подготвителен; ЕТАП ВТОРИ – Строително и монтажни работи на основното строителство в 

съответствие с изискванията на Възложителя , КСС и Техническата спецификация;ЕТАП 

ТРЕТИ – Организиране на дейностите по отчитане и предаване на обекта на Възложителя в 

експлоатация и до завършване на процеса на отчетност за закриване на финансирането на 

обекта;ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд;ЕТАП ПЕТИ – Опазване на околната среда;ЕТАП ШЕСТИ – Проблеми и затруднения , 

които могат да се срещнат при изпълнение на СМР;ЕТАП СЕДМИ – Отстраняване на дефекти, 

констатирани през периода на гаранционното поддържане , съгласно договорните условия. 

Участникът е представил в табличен вид видовете и количества СМР предвидени за 

изпълнение, разпределението на работниците и продължителност в дни за обособената 

позиция, съгласно разчетите и отразените данни в графика.Участникът е обособил следните 

групи възможни затруднения при изпълнение на СМР:1.Затруднения и подготовка и 

разчистване на строителната площадка;2.Затруднения във връзка с повишеното шумово 

замърсяване на територията строителната площадка и коридори и помещения близост до нея 

3. Затруднения във връзка с повишеното прахово замърсяване на територията строителната 

площадка и коридори и помещения близост до нея;4.Затруднения в подаването на 

електрическа енергия;5.Затруднения при възникване на пожар на строителната площадка 

6.Затруднения при увреждане на кабелите;„Караман‖ ООД са заявили, че ще положат усилия 

затрудненията , възникнали в процеса на работа, да се сведат до минимум със следните мерки: 

1.Провеждане на срещи за разясняване в случай на възникнали проблеми или неточности при 

изпълнението;2.За предотвратяване неудобството от постоянни шумни действия при 

изпълнение на СМР приемаме мярката за 1 (един) час наведнъж или два пъти през работния 

ден във време, определено и съгласувано с ръководството на детската градина да не се 

извършват шумни дейности;3.Промяна на работното време в гъвкаво работно време 

4.Шумните операции ще бъдат сведени до минимум. Съоръженията ще бъдат изключвани 

когато не в употреба; 5.С цел опазване на комуникациите на персонала и нормални 

педагогически условия, приемаме мярката да запазим действащи обслужващи кабели, 

преминаващи по и/или имащи връзка с изпълнението на поръчката;6.Предварително 

проучване на местата на кабели, тръби и др. вградени съоръжения;7.Предпазване от повреди 
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на съществуващи инсталации, а при евентуални такива – бързото им отстраняване;8.Няма да 

се допускат строителните работници във вътрешността на детската градина в помещения, в 

които няма да се извършват ремонтни работи, с което биха попречили или затруднили 

дейността на заведението , отклонявайки вниманието на персонала.9.Приемаме да определим 

и използваме сигналист при необходимост от упътване на по-голям брой хора – 

групи;10.Приемаме мярката да поставим знаци, указания и инструкции на подходящи места по 

предписания на ръководството на детското заведение;11.Своевременно отстраняване на 

строителните отпадъци и материали;12.За предотвратяване допълнително замърсяване във 

вътрешността на детската градина и разходване на допълнителни средства за поддържане на 

хигиената му се задължаваме да осигурим ред и чистота на строителната площадка , като 

особено внимание ще се полага за недопускане на замърсяване на подхода и входа на сградата. 
 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя НИСМР  на 

„КАРАМАН” ООД 

В описанието си Участникът е предложил набор от взаимосвързани и логически 

последователни 7 етапа за изпълнение на СМР.Изпълнението на всеки отделен вид СМР е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване - пистолет за горещ въздух, бормашина, 

хилти, чукове, миксери за бъркалка за разбъркване на гипса, шпакли, мистрии, пердашки, 

бояджийски четки, и др.ръчни инструменти.,като е представено разпределението му по всички 

видове строителни работи. Участникът посочил, че ще сформира две технологични звена за 

изпълнение  на СМР , и е представил разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните звена, но не са описани отговорностите на техническия ръководител и на 

специализираните изпълнители – специалист безопасен и здравословен труд, текущ входящ 

контрол върху доставките, контрол върху изпълнението на строителните работи и на 

различните операции и съответствието им на изискванията на стандарта , също така не е 

представено разпределението на задачите и отговорностите на същите.Участникът само е 

споменал, че „Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ на обекта – 

извършват ежедневен инструктаж.По време на ежедневния инструктаж техническият 

ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците на деня‖ и „За 

отстраняване на дефектите ще се организират необходимият брой работници, ръководени от 

техническия ръководител…‖. При описанието на ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – Спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, Участникът не е описал, че 

отговорник за изпълнението на този етап ще е отговорника по безопасност и труд. Не са 

разписани и конкретните отговорности и задължения на отговорника по безопасност и здраве, 

а само се споменава , че участва при провеждане на ежедневния инструктаж. 

 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА- Временно строителство-Преди започване на строителните работи площадката 

трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта 

ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда отстои 

минимум на 7 m от сградата.Около площадката задължително трябва да се поставят 

указателни табели „Внимание - строеж" за преминаващите пешеходци и моторни превозни 

средства.Организация на строителните работи-Отчитайки характера на работите на поръчката, 

както и кратките срокове за нейното изпълнение, „Р-Р ИНВЕСТ 1― ООД предлага програма, в 

основата на която е обособяването на няколко работни групи, ангажирани с различни по 

характер строително - монтажни задачи.През цялата продължителност на работния процес 

Техническият ръководител, Координаторът по безопасност и здраве и Отговорникът по 

качеството ще съблюдават за качественото изпълнение на процесите, спазване на графика и 

организацията на работните площадки. Организация на доставките-Всички материали, които 
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ще се използват за изпълнението на обекта, ще бъдат придружени с необходимите документи, 

доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС, съгласно НСИОССП - Постановление 

№ 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията на Техническото задание на 

Възложителя.ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЕТАП 1 : МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ПОДГОТВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Преди започване на строителните работи 

площадката трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За 

влизане в обекта ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната 

ограда ще бъде на отстояние  минимум на 7 m от сградата. Разполагане на приобектови 

фургони;Временно електрозахранване;   Временно водоснабдяване и канализация. ЕТАП 2 : 

СТРОИТЕЛСТВО-При изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните 

дейности: доставка и монтаж на вътрешни врати от pvc профили; изкърпване на канали с 

шир.до 20см.около врати,прозорци; демонтиране на настилка от линолеум и подобни;  

доставка и монтаж на подов сифон ф50; грундиране с латексов грунд и т.н. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ- Общият брой на работниците, които ще бъдат 

ангажирани на обекта е 16 души.Разполагаме с необходимата механизация и инструмнети за 

изпълнение на поръчката, като : лекотоварен автомобил, машина за рязане на теракот,горелка 

комплект, пробивна техника, ръчни инструменти и др. Броя на заетите работници по видове 

дейности продължителността и последователността за изпълнение на СМР , е описана в 

отделна таблица.Дейностите и последователността при изпълнението на всички СМР са 

съобразени с представения линеен календарен график. ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , 

КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА-Всеки екип, отговорен за изпълнение на задачите, има ръководител/специалист, 

който ще отговаря за качеството на работа, включен в изпълнението на съответната дейност. 

Отговорности и пълномощия на ключовия персонал- Технически ръководител – Пряко отговаря 

за строителните дейности на обекта. Контролира СМР, спазването на графика, контролира 

последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и т.н. Специалист за 

контрол по качеството – Прави оглед на място, с цел недопускане на некачествено изпълнение 

на СМР. Контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта и т.н. 

Експерт по безопасност и здраве в строителството – Проверява за наличие на план по 

безопасност и здраве, отговорен за обекта, инструкции за безопасност и здраве при работа, 

съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на 

инструктажите, гарантиращи безопасна работа, наличие на пожарогасители и т.н.МЕРКИ ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

ОБИТАТЕЛИТЕ НА СГРАДАТА-Строителната площадка ще бъде оградена и в нея няма да се 

допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП-1 .Обезопасяване - Изграждане на 

пасарелки, парапети и временна ограда на обекта - осигуряване на безопасността на 

пешеходците; Въвеждане на организация вход и изход, без да се пречи на строителния 

процес;- Осветеност в тъмната част на денонощието на участъци в ремонт;- Осигуряване на 

денонощна охрана на обекта;- Проверка на укрепването на работните скелета.«П р еси ч ан е  

н а  п ътищ а »  н а  уч аст ницит е  в  стр оит елств от о - От опита ни с предходни обекти, 

местата на които има основен конфликт на „пресичане на пътища― с обитателите на сградата 

са стълби, асансьори и тераси. За да бъдат ограничени ще предприемем 

следното.ЕТАП3:ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя НИСМР  на „Р-

Р ИНВЕСТ 1” ООД 

Участника е описал видовете строителни работи, свързани с цялостно изпълнение, но те 

представляват само предвижданията на основните дейности, като описанието има общ 

характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи съгласно КС и/или технологичната последователност на основни дейности. 

Участника е предвидил за изпълнение дейности, които не отговарят за изпълнението на 

спецификата на обекта, като: „…Преди започване на строителните работи площадката трябва 

да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта ще се 

обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда ще бъде на 



 23 

отстояние  минимум на 7 m от сградата.‖, „Строителната площадка ще бъде оградена и в нея 

няма да се допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП- Обезопасяване - 

Изграждане на пасарелки, парапети и временна ограда на обекта - осигуряване на 

безопасността на пешеходците‖. 

 

 

Обособена позиция № 8 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА НА ДГ „ЧАЙКА” ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „АРДАСТИЛ-ИНВЕСТ” по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО-Обхвата на обособената позиция е ремонт на ограда и 

вътрешни тераси на ДГ „Чайка‖ гр.Кърджали. След направени разчети за необходимото време 

по натуралните разходни норми на УСН-1979 год. и по фирмени разходни норми, 

предлаганата от нас организация за изпълнение на обекта е разчетена при средно списъчен 

състав на заетите работници 16 човека на 2 отделно обособени участъка – ограда и вътрешни 

тераси , което ни позволява да постигнем срок за изпълнение на обекта от 10 к. дни. Имаме 

възможност да осигурим необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, 

машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора. Броя на заетите 

работници по видове дейности и продължителността на работа е както следва /представена е 

подробна таблица по брой работници, дни начало и край на процеса/.Имайки предвид, че 

изпълнението на строителните работи е на учебно заведение, каквито са детските градини и 

училищата, предвиждаме работно време да бъде съобразено с изискванията на възложителя, 

без това да окаже влияние на предложения от Нас срок за изпълнение. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПЛОЩАДКАТА; ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ: Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и 

взаимосвързани етапа. Естеството на работите позволява да се работи едновременно на 2 

подобекта – ограда и вътрешни тераси Първи етап: Първи етап –Подготвителен:Организиране 

на първа среща с Възложителя; Получаване на изходните данни от страна на Възложителя – 

технически паспорт, архитектурно заснемане, доклад за енергийно обследване; Запознаване в 

детайли с доклада за енергийно обследване на сградата и изготвения технически паспорт и т.н. 

Втори етап -  Строителство: Започане на строителния процес в следната последователност: 

1.Демонтаж на оградни пана, разбиване на бетон, разкъртване на мозайка; 2.Изкопни работи 

работи; 3.Кофраж и армировка; 4.Доставка и полагане на бетон и настилка с плочи 

гранитогрес; 5.Външна шпакловка с мрежа по бетон; 6.Външна мозаечна мазилка; 7.Доставка 

и монтаж на предпазен парапет. Трети етап - Почистване на строителната площадка 

Дейностите и последователността при изпълнението на всички СМР са съобразени с 

представения линеен календарен график. Етапите се изпълняват последователно на 

строителните площадки, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен 

строителен процес. ТРУДОВИ РЕСУРСИ- Общо присъствие на строителния поток на обекта 

— 10 календарни дни. Средно списъчният състав за целия обем работа е 16 работника, като 

има дни, в които ще има повече работници на работната площадка, както и дни, в които ще 

присъстват по-малко, в зависимост от естеството на работа. Продължителността и 

трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линия график. Техническото 

ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от 

технически ръководител. Контролът върху всички сфери от строителното производство ще 

бъде осъществен от Управителя.Грижата за ритмичното и навременно осигуряване на 

необходимите материали е вменена на Доставчика на материали, а графика за доставка е 

задължение на техническия ръководител. Организация на доставките. Изпълнение на 

строителството-Всички строителни работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията 

на договора, техническите спецификации и нормативните разпоредби. Обхватът на обекта ще 

бъде съгласно изискванията на тръжните документи.ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ-За 

изпълнение на обекта сме предвидили ползване на различна по вид лека, преносима 
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механизация  /флексове, къртачи, преносни дърводелски машини за рязане, ударно - пробивни 

машини, бормашини и др./, която ще повиши производителността на труда.ПРОБЛЕМИ И 

ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя НИСМР  на 

ДЗЗД „АРДАСТИЛ-ИНВЕСТ” 

 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба. Посочени са етапи на 

изпълнение, но включените отделни дейности са представени по-общо, както и отделните 

действия/задачи, които следва да се включват. Предвижданията в техническата обезпеченост 

имат общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за 

изпълнение строителни работи 

 

Обособена позиция № 9- "ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СПАЛНИ И 

ЗАНИМАЛНИ В ДГ "МАКСИМ ГОРКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕФЕС-АК” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

Организацията и технологичната последователност на строително-монтажните работи на 

обекта са планирани при пълно спазване изискванията на Община Кърджали, посочени в 

документацията за възлагане изпълнението на обществената поръчка, след извършен оглед на 

обекта, направен разчет за необходимите ресурси и при спазване на действащата нормативна 

база и приложимите технически стандарти в строителството.Обхвата на обособената позиция е 

ремонт на 3бр.спални и занимални и 8 бр.коридори, като включва следните видове работи : 

подмяна на вътрешни врати с PVC,изкърпване около врати и прозорци ,гипсова шпакловка и 

бодисване с латекс. След направени разчети за необходимото време по натуралните разходни 

норми на УСН-1979 год. и по фирмени разходни норми, предлаганата от нас организация за 

изпълнение на обекта е разчетена при средно списъчен състав на заетите работници 12 

човека,които ще работят на 2 отделно обособени участъка – 1.спални и занимални, 2.коридори, 

което ни позволява да постигнем срок за изпълнение на обекта от 16к. дни. Имаме възможност 

да осигурим необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и 

съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора. Броя на заетите работници 

по видове дейности и продължителността на работа е представена в подробна таблица и 

включва: изкърпване на канали с шир.до 20см.около врати,прозорци и витрини, с полагане на 

поцинковани ъглови профили – вътрешно; полагане на поцинк.ъглови профили по греди на 

таван; изкърпване на канали с шир.до 20см.около врати,прозорци и витрини, с полагане на 

поцинковани ъглови профили – вътрешно; грундиране върху стара мазилка с контактен грунд 

- стени и таван; гипсова шпакловка по стени и тавани; боядисване с латекс по стени и тавани – 

двукратно и т.н.Имайки предвид, че изпълнението на строителните работи е на учебно 

заведение, каквито са детските градини и училищата, предвиждаме работно време да бъде 

съобразено с изискванията на възложителя, без това да окаже влияние на предложения от Нас 

срок за изпълнение.Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно 

изискванията на Възложителя и съгласно нормативната уредба на Република България и при 

спазване на законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.За гарантиране на 

качеството на обекта ще се влагат само сертифицирани материали, като същите ще се доставят 

и влагат на обекта само след проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията и след предварително проведен входящ контрол. 

Посоченият контрол се осъществява във връзка с предложените от Нас гаранционни срокове и 

поетата отговорност за замяна на некачествени материали и минимизиране на бъдещи разходи 

за ремонт на изпълнени работи.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА-Дейностите по 

мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на договора и съставянето на 
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Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, 

строителна механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и 

особено критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи 

договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ:Строителните процеси на обекта 

обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа. Естеството на работите 

позволява да се работи едновременно на 2 подобекта – спални и занимални и коридори-Първи 

етап –Подготвителен-Организиране на първа среща с Възложителя;Получаване на изходните 

данни от страна на Възложителя;Съвместен оглед на сградата, запознаване в детайли със 

съществуващото положение;Втори етап -Строителство-Започане на строителния процес в 

следната последователност:1.Демонтаж на врати;2.Доставка и монтаж на врати изкърпване 

около врати;3.Шпаклован и боядисване с латекс;4.Подмяна на настилки от линолеум и 

подобни;Трети етап - Почистване на строителната площадка.Подмяна на врати : С цел 

предотвртатяване на грешки , първо се прави предварителн оглед на обекта, където ще се 

извърши монтажа.Вземането на размери на всяка отделна дограма е важен елемент и е от 

съществено значение за доброто изпълнение.След това се измерват ъглите и се определя дали 

отвора е направен с правоъгълни форми.След монтажа на дограмата фугите с уплътняват и 

изолират с полиуретанова пяна.Излишната монтажна пяна се изрязва, рамката на дограмата се 

облепва с хартиено тиксо и след това пяната се полага на акрилен уплътнител.Вътрешни 

ремонти (мазилки, шпакловки и бояджийски работи)-Гипсовите шпакловки ще се изпълняват в 

два пласта, като горният пласт ще е с дебелина 3мм., осигурявайки отлична гладкост на 

повърхността.Предвидено е боядисването на стените и таваните да е с латексова боя, като 

основата ще се грундира предварително.Полагането на следващ пласт латекс се извършва след 

пълното изсъхване на предходния. и т.н.Дейностите и последователността при изпълнението 

на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен график.Етапите се 

изпълняват последователно на строителните площадки, като се спазва технологично 

необходимото време за всеки обособен строителен процес.Продължителността и 

последователността на всеки вид строително-монтажна работа е подробно описана и е 

приложен линеен график.ТРУДОВИ РЕСУРСИ-Общо присъствие на строителния поток на 

обекта — 15 календарни дни. Средно списъчният състав за целия обем работа е 15 работника, 

като има дни, в които ще има повече работници на работната площадка, както и дни, в които 

ще присъстват по-малко, в зависимост от естеството на работа.Продължителността и 

трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линия график.Техническото 

ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от 

технически ръководител. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж 

на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното 

производство.Организация на доставките.ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ-За изпълнение на 

обекта сме предвидили ползване на различна по вид лека, преносима механизация  /флексове, 

къртачи, преносни дърводелски машини за рязане, ударно - пробивни машини, бормашини и 

др./, която ще повиши производителността на труда.ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО 

МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕФЕС-АК” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 
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Обособена позиция № 10 - "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СУ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-

МАЙСТОРА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ОРЕИМ КОМЕРС” ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ - ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ-

Изпълнение на обекта съобразно Техническите спецификации на Възложителя; Контрол при 

изпълнение на СМР съобразно внедрени системи за управление на качество; за опазване на околната 

среда, здраве и безопасност при работа и социална отговорност; Упражняване на постоянен контрол в 

съответствие със сроковете, условията и изискванията на сключения договор;  Проследяване на 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА- „Орием Комерс― ООД предлага програма, в основата на която е обособяването 

на няколко работни групи, ангажирани с различни по характер строително - монтажни 

задачи.Ще се прилага смесен метод на организация, базиран на паралелни и на последователни 

СМР. Този тип организация позволява работа на няколко работни звена едновременно, без 

това да наруши технологичната последователност на строителния процес, като в същото време 

способства за уплътняване на работния график и стегната организация на работната сила.През 

цялата продължителност на работния процес Техническият ръководител, Координаторът по 

безопасност и здраве и Отговорникът по качеството ще съблюдават за качественото 

изпълнение на процесите, спазване на графика и организацията на работните площадки. 

Организация на доставките; ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО :ЕТАП 1 : 

ПОДГОТВИТЕЛЕН; ЕТАП 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ:При изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните дейности: 

демонтиране на дървена дограма прозорци; демонтаж на метална дограма - врати ;демонтаж на 

метална дограма - витрини ; доставка и монтаж на PVC дограма, остъклена с двоен 

стъклопкает -  u= 1,70 w/m2k; доставка и монтаж на усилени АLM.витрини, остъклени със 

стъклопкает u= 2,0 w/m2k; доставка и монтаж на външна алум.врата с антипаникбрава; 

изкърпване на канали с шир.до 30см.около прозорци, с полагане поцинк.ъглови профили и 

вътрешно; доставка и монтаж на подпрозорерчни дъски от PVC шир.до 20 см. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ- I. В първия процес попадат всички 

взаимоотношения на дружеството с доставчици, финансови и държавни институции. Тук се 

извършва избора на доставчици на основните строителни материали за обекта. II. Втория 

процес е свързан със същинското изпълнение на строителството.Предвидено е строително 

ремонтните работи да се изпълняват от бригада състояща се от следните звена с максимален 

състав, както следва: Звено 1 -  Строителни/ Общи работници - изпълняващи общи, 

спомагателни, демонтажни и подготвителни СМР - 8 човека. Звено 2 - Строителни работници - 

дограмаджии - 11 човека. Звено 3 - Строителни работници - изпълняващи довършителни 

работи – 4 човека.Времетраенето на строителния процес за съответния обект е 15 календарни 

дни.Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 25 

души.Разполагаме с необходимата механизация, състояща се от заваръчен апарат - 3бр.; 

Оградни пана – 350м.л; Пробивна техника – 4бр.; Лекотоварни автомобили – 2бр. Дейностите 

и последователността при изпълнението на всички СМР са съобразени с представения линеен 

календарен график.МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР-

ДОГРАМА И ОСТЪКЛЯВАНЕ- Прозорците ще се изработват и монтират съгласно 

спецификациите от специализирана бригада с опит в подобен вид работи. Ще се използват 

стъклопакети от нискоемисионно „К" стъкло с общ коефициент на топлопреминаване 

U=l,4W/m
2
K в съответствие с Техническата спецификация. Ще се използват силиконови 

уплътнителни материали. Външното уплътнение ще е хидроизолиращо и в същото време 

паропропускливо и ще осигурява защита от външните климатични условия. Ще се използват 
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UV-устойчиви монтажни пяни.Изпълнението на дограмата ще се извършва с използването на 

ръчен труд и специализирани ръчни инструменти за монтаж.Доставената на обекта дограма ще 

отговаря на предвидените типове и бройки в проектосметната документация на обекта и на 

изискванията на действащите стандарти. Монтираната дограма ще се почиства с четки, 

парцали, гъби, препарати. Методи и техника на работа. Изпълнение-Преди започване на 

производството представител на Изпълнителя ще вземе точните размери, необходими за 

изпълнение на дограмата.Техническата подготовка за производството на ПВЦ дограма се 

извършва от Организатор производство, посредством специализирана софтуерна програма. 

Стъклопакетите ще се доставят от утвърден външен доставчик.На всички елементи на ПВЦ 

дограмата и стъклопакетите ще се поставят номера с цел по-ясна идентификация и 

проследимост на изделието.Монтаж на дограмата-Монтажът на новата дограма ще е в 

съответствие с указанията, описани в техническото ръководство на производителя на 

системата, техническите правила без отклонения. Силите, възникнали в строителната 

конструкция на сградата не трябва да се предават към прозоречния елемент. Те се поемат от 

прозоречния щурц. Монтажът изисква наличието на устойчиви на натиск подложни елементи, 

които да поемат равномерно собственото тегло на дограмата. Закрепването на дограмата 

трябва да бъде направено по такъв начин, че да се прехвърли носимостта на монтирания 

прозорец към корпуса на сградата и т.н.По време на монтажа рамките трябва да бъдат здраво 

прикрепени към стените с подходящи винтове на 100 мм от краищата и на 300 мм в 

хоризонтални и вертикални елементи за да издържат на всички товари и да се получи 

запечатване между стените и касата.Монтажът трябва да се изпълни така, че по никакъв начин 

да не се създаде термичен мост между външната и вътрешна част на дограмата, съответно 

прекъсване на термоизолацията и т.н. ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 30СМ.ОКОЛО 

ПРОЗОРЦИ, С ПОЛАГАНЕ ПОЦИНК.ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ И ВЪТРЕШНО-Изисквания към 

основата- Основата за шпакловане трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от 

масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При много порьозни и по-слаби основи (стари 

мазилки) е желателно основата да бъде грундирана с водоразредим дълбоко-проникващ и 

заздравяващ грунд.Подготовка на основата-Повърхността на стените и таваните се изчиства от 

строителни замърсявания чрез изстъргване с метална шпакла. Прахът се измита с метла или 

твърда четка. При наличие на петна от кофражно масло замърсените участъци се изстъргват с 

телена четка и т.н. Нанасяне на шпакловката- Шпакловъчната смес се приготвя чрез 

смесването на 1 кг суха смес с 400- 500 мл вода. Смесването се извършва в неръждясващ съд с 

такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването. В съда се налива 

необходимото количество вода, след което се изсипва предварително претегленото количество 

суха гипсова шпакловка. Разбърква се 2-3 минути, оставя се в покой 3-4 минути, разбърква се 

още веднъж и сместа е готова за работа. В процеса на нанасяне на шпакловката готовата смес 

не се разбърква, а само се взема от нея. Шпакловката се нанася с метална или пластмасова 

шпакла върху почистената повърхност отгоре надолу, на отделни участъци, като се внимава 

стената да не дръпне водата, особено в горещо време/или върху огрети от слънцето стени. 

Шпакловката се нанася във възможно най-тънък слой еднослойно или на два пласта с обща 

дебелина до 2 мм. Вторият слой шпакловка се нанася след набиране якост от първия, но преди 

той да е изсъхнал. При необходимост грапавините от шпаклованата повърхност могат да се 

загладят с фина шкурка. Шкуренето може да се извършва най-рано 24 часа след 

шпакловането.По време на шпакловането в помещението трябва да се осигури температура на 

въздуха от 0°С до 35°С. Не е желателно да се шпаклова при температури над 30-35°С или 

върху огрети от слънцето стени. Прясно нанесената шпакловка да се пази от замръзване. 

Инструментите се почистват чрез изстъргване и измиване с вода.ПРОБЛЕМИ И 

ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. ЕКИП ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- Всеки екип, отговорен за изпълнение на задачите, има 

ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на работа, включен в изпълнението 

на съответната дейност. За улесняване на комуникацията между различните екипи, както и 

тази между Възложителя и Изпълнителя специалистите ще бъдат в непрекъсната връзка 

помежду си (редовни работни срещи). На провежданите вътрешни срещи текущо ще бъдат 
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дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните 

забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. Отговорности 

и пълномощия на ключовия персонал. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ОРЕИМ КОМЕРС” ООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 11 - " ПОДМЯНА НА ДОГРАМА (ЕТ.1 И ЕТ.2) НА СУ "КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ОРЕИМ КОМЕРС” ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ - ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ-

Изпълнение на обекта съобразно Техническите спецификации на Възложителя; Контрол при 

изпълнение на СМР съобразно внедрени системи за управление на качество; за опазване на околната 

среда, здраве и безопасност при работа и социална отговорност; Упражняване на постоянен контрол в 

съответствие със сроковете, условията и изискванията на сключения договор;  Проследяване на 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА- „Орием Комерс― ООД предлага програма, в основата на която е обособяването 

на няколко работни групи, ангажирани с различни по характер строително - монтажни 

задачи.Ще се прилага смесен метод на организация, базиран на паралелни и на последователни 

СМР. Този тип организация позволява работа на няколко работни звена едновременно, без 

това да наруши технологичната последователност на строителния процес, като в същото време 

способства за уплътняване на работния график и стегната организация на работната сила.През 

цялата продължителност на работния процес Техническият ръководител, Координаторът по 

безопасност и здраве и Отговорникът по качеството ще съблюдават за качественото 

изпълнение на процесите, спазване на графика и организацията на работните площадки. 

Организация на доставките; ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: ЕТАП 1 : 

ПОДГОТВИТЕЛЕН;ЕТАП 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:При 

изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните дейности: демонтиране 

на дървена дограма прозорци; доставка и монтаж на PVC дограма, остъклена със стъклопкает; 

изкърпване на канали с шир.до 30см.около прозорци.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ-Поради изключителната важност и обем на работите от съществено значение 

за навременното и качествено изпълнение на възложените работи е прилагането на доказани 

методи на планиране, координиране и контрол. За изпълнение на предвидените строително - 

ремонтни работи могат да се обособят два основни процеса: I. В първия процес попадат 

всички взаимоотношения на дружеството с доставчици, финансови и държавни институции. 

Тук се извършва избора на доставчици на основните строителни материали за обекта. II. 

Втория процес е свързан със същинското изпълнение на строителството.Предвидено е 

строително ремонтните работи да се изпълняват от бригада състояща се от следните звена с 
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максимален състав, както следва:Звено 1 -  Строителни/ Общи работници - изпълняващи общи, 

спомагателни, демонтажни и подготвителни СМР - 4 човека.Звено 2 - Строителни работници - 

дограмаджии - 6 човека.Звено 3 - Строителни работници - изпълняващи довършителни работи 

– 4 човека; Времетраенето на строителния процес за съответния обект е 11 календарни 

дни.Общият брой на работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 14 

души;Разполагаме с необходимата механизация, състояща се от заваръчен апарат - 3бр.; 

Оградни пана – 350м.л;; Пробивна техника – 4бр.; Лекотоварни автомобили – 2бр.Всички 

предлагани методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение 

съответстват на спецификата на конкретния проект,съобразени са и с докладите за обследване 

на сградата. Дейностите и последователността при изпълнението на всички СМР са 

съобразени с представения линеен календарен график.МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР-ДОГРАМА И ОСТЪКЛЯВАНЕ- Прозорците ще се изработват и 

монтират съгласно спецификациите от специализирана бригада с опит в подобен вид работи. 

Ще се използват стъклопакети от нискоемисионно „К" стъкло с общ коефициент на 

топлопреминаване U=l,4W/m
2
K в съответствие с Техническата спецификация. Ще се 

използват силиконови уплътнителни материали. Външното уплътнение ще е хидроизолиращо 

и в същото време паропропускливо и ще осигурява защита от външните климатични условия. 

Ще се използват UV-устойчиви монтажни пяни.Изпълнението на дограмата ще се извършва с 

използването на ръчен труд и специализирани ръчни инструменти за монтаж.Доставената на 

обекта дограма ще отговаря на предвидените типове и бройки в проектосметната 

документация на обекта и на изискванията на действащите стандарти. Монтираната дограма 

ще се почиства с четки, парцали, гъби, препарати. Методи и техника на работа. Изпълнение-

Преди започване на производството представител на Изпълнителя ще вземе точните размери, 

необходими за изпълнение на дограмата.Техническата подготовка за производството на ПВЦ 

дограма се извършва от Организатор производство, посредством специализирана софтуерна 

програма. Стъклопакетите ще се доставят от утвърден външен доставчик.На всички елементи 

на ПВЦ дограмата и стъклопакетите ще се поставят номера с цел по-ясна идентификация и 

проследимост на изделието.Монтаж на дограмата-Монтажът на новата дограма ще е в 

съответствие с указанията, описани в техническото ръководство на производителя на 

системата, техническите правила без отклонения. Силите, възникнали в строителната 

конструкция на сградата не трябва да се предават към прозоречния елемент. Те се поемат от 

прозоречния щурц. Монтажът изисква наличието на устойчиви на натиск подложни елементи, 

които да поемат равномерно собственото тегло на дограмата. Закрепването на дограмата 

трябва да бъде направено по такъв начин, че да се прехвърли носимостта на монтирания 

прозорец към корпуса на сградата и т.н.По време на монтажа рамките трябва да бъдат здраво 

прикрепени към стените с подходящи винтове на 100 мм от краищата и на 300 мм в 

хоризонтални и вертикални елементи за да издържат на всички товари и да се получи 

запечатване между стените и касата.Монтажът трябва да се изпълни така, че по никакъв начин 

да не се създаде термичен мост между външната и вътрешна част на дограмата, съответно 

прекъсване на термоизолацията и т.н. ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 30СМ.ОКОЛО 

ПРОЗОРЦИ, С ПОЛАГАНЕ ПОЦИНК.ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ И ВЪТРЕШНО-Изисквания към 

основата- Основата за шпакловане трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от 

масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При много порьозни и по-слаби основи (стари 

мазилки) е желателно основата да бъде грундирана с водоразредим дълбоко-проникващ и 

заздравяващ грунд.Подготовка на основата-Повърхността на стените и таваните се изчиства от 

строителни замърсявания чрез изстъргване с метална шпакла. Прахът се измита с метла или 

твърда четка. При наличие на петна от кофражно масло замърсените участъци се изстъргват с 

телена четка и т.н. Нанасяне на шпакловката- Шпакловъчната смес се приготвя чрез 

смесването на 1 кг суха смес с 400- 500 мл вода. Смесването се извършва в неръждясващ съд с 

такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването. В съда се налива 

необходимото количество вода, след което се изсипва предварително претегленото количество 

суха гипсова шпакловка. Разбърква се 2-3 минути, оставя се в покой 3-4 минути, разбърква се 

още веднъж и сместа е готова за работа. В процеса на нанасяне на шпакловката готовата смес 
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не се разбърква, а само се взема от нея. Шпакловката се нанася с метална или пластмасова 

шпакла върху почистената повърхност отгоре надолу, на отделни участъци, като се внимава 

стената да не дръпне водата, особено в горещо време/или върху огрети от слънцето стени. 

Шпакловката се нанася във възможно най-тънък слой еднослойно или на два пласта с обща 

дебелина до 2 мм. Вторият слой шпакловка се нанася след набиране якост от първия, но преди 

той да е изсъхнал. При необходимост грапавините от шпаклованата повърхност могат да се 

загладят с фина шкурка. Шкуренето може да се извършва най-рано 24 часа след 

шпакловането.По време на шпакловането в помещението трябва да се осигури температура на 

въздуха от 0°С до 35°С. Не е желателно да се шпаклова при температури над 30-35°С или 

върху огрети от слънцето стени. Прясно нанесената шпакловка да се пази от замръзване. 

Инструментите се почистват чрез изстъргване и измиване с вода.ПРОБЛЕМИ И 

ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. ЕКИП ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- Всеки екип, отговорен за изпълнение на задачите, има 

ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на работа, включен в изпълнението 

на съответната дейност. За улесняване на комуникацията между различните екипи, както и 

тази между Възложителя и Изпълнителя специалистите ще бъдат в непрекъсната връзка 

помежду си (редовни работни срещи). На провежданите вътрешни срещи текущо ще бъдат 

дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните 

забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. Отговорности 

и пълномощия на ключовия персонал. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ОРЕИМ КОМЕРС” ООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 12 –„РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В 

ДГ С.ШИРОКО ПОЛЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕС ДЖИ ЕС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение 

на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:1.Начин на изпълнение на 

дейностите- Извършването на всички дейности по предмета на поръчката ще бъде изпълнено 

качествено от изпълнителя в обхвата, сроковете и при спазване условията в договора, както и 

съобразно изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези 

дейности.При извършване на строително-монтажните работи на обекта ще има непрекъснат 

контрол и проверка на поръчаните и доставени материали относно съответствието им с 

изискванията на работния проект и техническата спецификация. По време на извършване на 

строителните дейности няма да допуснем повреди или разрушение на инженерната 

инфраструктура в и извън границите на обекта. Всички видове отпадъци, производствени и 

комунални ще бъдат събирани и извозвани от изпълнителя на определено общинско депо, 

предварително съгласувано с възложителя. При изпълнение на обекта, строителят ще спазва 

изискванията на всички действащи нормативни документи и стандарти относно безопасността 
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и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителството и ще се грижи 

за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 2.Организация на 

изпълнение Организация на ресурсите – персонал, механизация, оборудване; Организация на 

производството и/или доставката на строителните материали; Организация и управление. 

Разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-

технически персонал; Описание на отношенията на изпълнителя с възложителя и всички 

участници в строителния процес; Методи и организация на текущия контрол на качеството; 

Организация и методи на извършване на проби/изпитания; Организация на гаранционното 

обслужване на обекта. Организацията за изпълнение е съобразена с предмета на договора.2.1. 

Организация на ресурсите – персонал, механизация, оборудване:Технически ръководител; 

Специалист – контрол по качеството; Специалист – координатор по безопасност и здраве. 

Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши от обособени звена. 

Работническият състав ще се оформя в звена, по различните видове строително-монтажни 

работи, в зависимост от пряката специализация на съответния работник. Всяко звено ще се 

оборудва с необходимата строителна техника и нужната механизация. 2.2. Организация на 

строителството и доставката на строителните материали; 2.2.1. Доставка на материали; 2.2.2. 

Контрол на качеството на влаганите строителни материали; 2.2.3. Транспорт, складиране и 

съхранение /охрана/ на материалите.2.3. Организация и управление. За цялостната реализация 

на строително-монтажните работи, разполагаме с квалифициран и опитен инженерно-

технически екип, включващ: Технически ръководител;Специалист контрол по 

качество;Специалист координатор по безопасност и здраве.Отговорното лице от страна на 

изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните работи е Техническият ръководител на 

обекта. Прякото ръководство на строежа ще се осъществява от него. Той ще бъде в постоянна 

връзка в Възложителя с цел осигуряване на съответствие на действията си с техните 

изисквания за гарантиране качественото и навременно изпълнение на договора и т.н. 

Специалист – координатор по безопасност и здраве е пряко подчинен на ръководителя на 

обекта  и има следните отговорности:Проверява работните площадки, съоръженията и 

инструментите и провежда производствения инструктаж;Извършва встъпителен инструктаж 

на работниците;Разработва необходимите инструкции за безопасност и следи за тяхното 

правилно изпълнение и т.н.Специалист – контрол по качество е пряко подчинен на 

ръководителя на обекта и е отговорен за следното:Контролира качеството на изпълнените 

строително-монтажни работи;Отговорен е за прилагането на одобрения план за контрол на 

качеството, както и гарантиране за изпълнението на всички изискванията съгласно 

изискванията на техническата спецификация;Проверява верността на взетите проби, 

издадените лабораторни сертификати и изготвянето на отчети свързани с контрола на 

качеството и със заложените в договора изисквания и т.н.2.4. Описание на отношенията на 

Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в строителния процес –взаимодействие и 

връзки.2.5. Методи и организация на текущ контрол на качеството.ПЪРВИ ЕТАП: 

ОРАГНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА-Периода на изпълнение на строително-

монтажните работи на обекта се определя на 15 /петнадесет / календарни дни. В етапа на 

мобилизация се сформират работни екипи за изпълнение на видовете СМР, лицата които ще 

работят на обекта се снабдяват с лични предпазни средства и облекло.ВТОРИ ЕТАП: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР ПО КСС- Продължителността, технологичната 

последователност и обвързаност на всички видове СМР с необходимия брой работници и дни 

на изпълнение , е подробно описана в приложена таблица и включва следните дейности: 

демонтаж фаянсова облицовка; доставка и монтаж на pvc тръби ф20 с фабрични фасонни 

части в готов улей / за студена вода/; доставка и монтаж на pvc тръби ф32 с фабрични фасонни 

части в готов улей; зидария с газобетонни блокчета с деб.12см.; изкърпване на канали с варо-

цим.р-р по канали около врати прозорци с шир.до15см.; боядисване с латекс по стени и тавани 

– двукратно; грундиране с контактен грунд по стени и тавани; доставка и монтаж на 

противовлажно осветително тяло – аплик и т.н. .В линейния график за отделните видове 

строително-монтажни работи е определен срока за изпълнението на обекта.ТЕРЕТИ ЕТАП: 

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 

 

Обособена позиция № 13 –„РЕМОНТ НА ФАСАДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ДГ 

С.СТРЕМЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕС ДЖИ ЕС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение 

на СМР. 

Съдържание на предложението: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:1.Начин на 

изпълнение на дейностите- Извършването на всички дейности по предмета на поръчката ще 

бъде изпълнено качествено от изпълнителя в обхвата, сроковете и при спазване условията в 

договора, както и съобразно изискванията на действащите нормативни актове, приложими към 

тези дейности.При извършване на строително-монтажните работи на обекта ще има 

непрекъснат контрол и проверка на поръчаните и доставени материали относно 

съответствието им с изискванията на работния проект и техническата спецификация. По време 

на извършване на строителните дейности няма да допуснем повреди или разрушение на 

инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. Всички видове отпадъци, 

производствени и комунални ще бъдат събирани и извозвани от изпълнителя на определено 

общинско депо, предварително съгласувано с възложителя. При изпълнение на обекта, 

строителят ще спазва изискванията на всички действащи нормативни документи и стандарти 

относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при 

строителството и ще се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 

строителната площадка. 2.Организация на изпълнение Организация на ресурсите – персонал, 

механизация, оборудване; Организация на производството и/или доставката на строителните 

материали; Организация и управление. Разпределение на дейностите и отговорностите на 

квалифицирания и опитен инженерно-технически персонал; Описание на отношенията на 

изпълнителя с възложителя и всички участници в строителния процес; Методи и организация 

на текущия контрол на качеството; Организация и методи на извършване на проби/изпитания; 

Организация на гаранционното обслужване на обекта. Организацията за изпълнение е 

съобразена с предмета на договора.2.1. Организация на ресурсите – персонал, механизация, 

оборудване:Технически ръководител; Специалист – контрол по качеството; Специалист – 

координатор по безопасност и здраве. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се 

извърши от обособени звена. Работническият състав ще се оформя в звена, по различните 

видове строително-монтажни работи, в зависимост от пряката специализация на съответния 

работник. Всяко звено ще се оборудва с необходимата строителна техника и нужната 

механизация. 2.2. Организация на строителството и доставката на строителните материали; 

2.2.1. Доставка на материали; 2.2.2. Контрол на качеството на влаганите строителни 

материали; 2.2.3. Транспорт, складиране и съхранение /охрана/ на материалите.2.3. 

Организация и управление. За цялостната реализация на строително-монтажните работи, 

разполагаме с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, включващ: Технически 
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ръководител;Специалист контрол по качество;Специалист координатор по безопасност и 

здраве.Отговорното лице от страна на изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните 

работи е Техническият ръководител на обекта. Прякото ръководство на строежа ще се 

осъществява от него. Той ще бъде в постоянна връзка в Възложителя с цел осигуряване на 

съответствие на действията си с техните изисквания за гарантиране качественото и 

навременно изпълнение на договора и т.н. Специалист – координатор по безопасност и здраве 

е пряко подчинен на ръководителя на обекта  и има следните отговорности:Проверява 

работните площадки, съоръженията и инструментите и провежда производствения 

инструктаж;Извършва встъпителен инструктаж на работниците;Разработва необходимите 

инструкции за безопасност и следи за тяхното правилно изпълнение и т.н.Специалист – 

контрол по качество е пряко подчинен на ръководителя на обекта и е отговорен за 

следното:Контролира качеството на изпълнените строително-монтажни работи;Отговорен е за 

прилагането на одобрения план за контрол на качеството, както и гарантиране за изпълнението 

на всички изискванията съгласно изискванията на техническата спецификация;Проверява 

верността на взетите проби, издадените лабораторни сертификати и изготвянето на отчети 

свързани с контрола на качеството и със заложените в договора изисквания и т.н.2.4. Описание 

на отношенията на Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в строителния процес 

–взаимодействие и връзки.2.5. Методи и организация на текущ контрол на качеството.ПЪРВИ 

ЕТАП : ОРАГНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА-Периода на изпълнение на 

строително-монтажните работи на обекта се определя на 15 /петнадесет / календарни дни. В 

етапа на мобилизация се сформират работни екипи за изпълнение на видовете СМР, лицата 

които ще работят на обекта се снабдяват с лични предпазни средства и облекло.ВТОРИ ЕТАП: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР ПО КСС- Продължителността, технологичната 

последователност и обвързаност на всички видове СМР с необходимия брой работници и дни 

на изпълнение, е подробно описана в приложена таблица и включва следните дейности: 

доставка и монтаж на водост.казанчета от поцинк.ламарина;  доставка, монтаж и демонтаж на 

фасадно тръбно скеле с вис.до 10м.;  демонтаж на дървена дограма; доставка и монтаж на 

прозорци от pvc профили, остъклени със стъклопакет; изкърпване на канали с шир.до 

20см.около отвори, с полагане на поцинковани ъглови профили – вътрешно; изкърпване на 

канали с шир.до 20см.около отвори – външно; доставка и монтаж на външни подпрозоречни 

дъски от alm.с шир.до 25см.; настилка с плочи гранитогрес на лепило; изкоп с огр.ширина с 

шир.до 0,60м. ръчно в земни почви; доставка и монтаж на дренажни тръби pvc u 160 на муфа; 

доставка и монтаж на тръби pvc ф160 с фабрични фасонни части; доставка и монтаж на рш 

dn400 ,0/180,0/80 с бетоново дъно и бетонов капак и т.н. .В линейния график за отделните 

видове строително-монтажни работи е определен срока за изпълнението на обекта.ТЕРЕТИ 

ЕТАП: ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 
 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Р-Р ИНВЕСТ 1“ ООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА- Временно строителство-Преди започване на строителните работи площадката 

трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта 

ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда отстои 

минимум на 7 m от сградата.Около площадката задължително трябва да се поставят 

указателни табели „Внимание - строеж" за преминаващите пешеходци и моторни превозни 

средства.Организация на строителните работи-Отчитайки характера на работите на поръчката, 

както и кратките срокове за нейното изпълнение, „Р-Р ИНВЕСТ 1― ООД предлага програма, в 

основата на която е обособяването на няколко работни групи, ангажирани с различни по 

характер строително - монтажни задачи.През цялата продължителност на работния процес 

Техническият ръководител, Координаторът по безопасност и здраве и Отговорникът по 

качеството ще съблюдават за качественото изпълнение на процесите, спазване на графика и 

организацията на работните площадки. Организация на доставките-Всички материали, които 

ще се използват за изпълнението на обекта, ще бъдат придружени с необходимите документи, 

доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС, съгласно НСИОССП - Постановление 

№ 286 и също така ще бъдат в съответствие с Изискванията на Техническото задание на 

Възложителя.ОСНОВНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЕТАП 1 : МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ПОДГОТВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-Преди започване на строителните работи 

площадката трябва да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За 

влизане в обекта ще се обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната 

ограда ще бъде на отстояние  минимум на 7 m от сградата. Разполагане на приобектови 

фургони;Временно електрозахранване;   Временно водоснабдяване и канализация. ЕТАП 2 : 

СТРОИТЕЛСТВО-При изпълнение на този етап от поръчката ще бъдат реализирани следните 

дейности: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ; ИЗКЪРПВАНЕ НА 

КАНАЛИ С ШИР.ДО 20СМ.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ; ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ 
ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ;  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50; ГРУНДИРАНЕ С 

ЛАТЕКСОВ ГРУНД и т.н. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ- Общият брой на 

работниците, които ще бъдат ангажирани на обекта е 16 душиРазполагаме с необходимата 

механизация и инструмнети за изпълнение на поръчката, като : лекотоварен автомобил, 

машина за рязане на теракот,горелка комплект, пробивна техника, ръчни инструменти и др. 

Броя на заетите работници по видове дейности продължителността и последователността за 

изпълнение на СМР, е описана в отделна таблица.Дейностите и последователността при 

изпълнението на всички СМР са съобразени с представения линеен календарен график. 

ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ СРЕЩНАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СМР. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА-Всеки екип, отговорен за изпълнение на 

задачите, има ръководител/специалист, който ще отговаря за качеството на работа, включен в 

изпълнението на съответната дейност. Отговорности и пълномощия на ключовия персонал- 
Технически ръководител – Пряко отговаря за строителните дейности на обекта. Контролира 

СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните строително-

монтажни работи и т.н. Специалист за контрол по качеството – Прави оглед на място, с цел 

недопускане на некачествено изпълнение на СМР. Контролира и организира техническата и 

технологичната подготовка на обекта и т.н. Експерт по безопасност и здраве в строителството 

– Проверява за наличие на план по безопасност и здраве, отговорен за обекта, инструкции за 

безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, 

начин на провеждане на инструктажите, гарантиращи безопасна работа, наличие на 

пожарогасители и т.н.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ 

ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБИТАТЕЛИТЕ НА СГРАДАТА-Строителната площадка 

ще бъде оградена и в нея няма да се допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ 

ДОСТЪП-1 .Обезопасяване - Изграждане на пасарелки, парапети и временна ограда на обекта 

- осигуряване на безопасността на пешеходците; Въвеждане на организация вход и изход, без 

да се пречи на строителния процес;- Осветеност в тъмната част на денонощието на участъци в 

ремонт;- Осигуряване на денонощна охрана на обекта;- Проверка на укрепването на работните 

скелета.«П р еси ч ан е  н а  пъти щ а »  н а  уч а стницит е  в  ст роител ст в ото - От опита ни с 

предходни обекти, местата на които има основен конфликт на „пресичане на пътища― с 
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обитателите на сградата са стълби, асансьори и тераси. За да бъдат ограничени ще 

предприемем следното.ЕТАП3:ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДАВАНЕ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 5 точки по показателя НИСМР  на „Р-

Р ИНВЕСТ 1” ООД 

Участника е описал видовете строителни работи, свързани с цялостно изпълнение, но те 

представляват само предвижданията на основните дейности, като описанието има общ 

характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение 

строителни работи съгласно КС и/или технологичната последователност на основни дейности. 

Участника е предвидил за изпълнение дейности, които не отговарят за изпълнението на 

спецификата на обекта, като: „…Преди започване на строителните работи площадката трябва 

да се огради с временна ограда от метални пана с височина 1,80 м. За влизане в обекта ще се 

обособят портали. В съответствие с Наредба № 2 - ЗБУТ строителната ограда ще бъде на 

отстояние  минимум на 7 m от сградата.‖, „Строителната площадка ще бъде оградена и в нея 

няма да се допуска влизането на външни лица.ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП- Обезопасяване - 

Изграждане на пасарелки, парапети и временна ограда на обекта - осигуряване на 

безопасността на пешеходците‖. 
 

 

Обособена позиция № 14 –„ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ НА „ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ 

КОМПЛЕКС, ГР.КЪРДЖАЛИ‖ 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СТИЛМЕД - СА” ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР. 

Съдържание на предложението: 
Разработеното от нас техническо предложение има за цел да представи следното: подробно и ясно да се 

опише технологията и технологичните процеси и етапи при изпълнение на предвидените дейности;да 

се направи пълно описание на начините на разпределение на дейностите, задачите и отговорностите 

при изпълнение на договора;да се направи опис на предвижданите подходи, дейности и начин на 

изпълнение на строително-монтажните работи и доставката на материалите; да се посочи начина 

/модела/ на взаимоотношенията с възложителя и другите участници в строителния процес, които 

гарантират качествено изпълнение на предвидените СМР и т.н.ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ-Организационните решения за изпълнение на обекта 

обхващат:Организация на ресурсите – персонал, механизация, оборудване;Организация на 

производството и/или доставката на строителните материали;Организация и управление. 

Разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-технически 

персонал;Описание на отношенията на изпълнителя с възложителя и всички участници в строителния 

процес;Методи и организация на текущия контрол на качеството;Организация и методи на извършване 

на проби/изпитания;Организация на гаранционното обслужване на обекта.Организацията за 

изпълнение е съобразена с предмета на договора.2.1.Организация на ресурсите – персонал, 

механизация, оборудване.Строително-монтажните работи ще се извършват под прякото:Технически 

ръководител;Специалист – контрол по качеството;Специалист – координатор по безопасност и 

здраве.Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши от обособени 

звена.Работническият състав ще се оформя в звена, по различните видове строително-монтажни 

работи, в зависимост от пряката специализация на съответния работник. Всяко звено ще се оборудва с 

необходимата строителна техника и нужната механизация. 2.2. Организация на строителството и 

доставката на строителните материали- Доставката на всички материали, необходими за 

изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на изпълнителя.Всички влагани материали 

в строителството ще бъдат предварително съгласувани с възложителя. Ще снабдяваме ритмично обекта 

с материали. 2.2.1. Доставка на материали; 2.2.2. Контрол на качеството на влаганите строителни 

материали.2.2.3.Транспорт, складиране и съхранение /охрана/ на материалите.2.3. Организация и 

управление. Разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-

технически персонал - субординация, взаимодействие и връзки.За цялостната реализация на 

строително-монтажните работи, разполагаме с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, 

включващ: Технически ръководител;Специалист контрол по качество;Специалист координатор по 
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безопасност и здраве.Този инженерно-технически екип ще създава условия и организация на 

дейностите на строителната площадка за ефикасното протичане на строително-монтажните работи. 

Отговорното лице от страна на изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните работи е 

Техническият ръководител на обекта. Ще създава условия строително-монтажните работи да се 

извършват при стриктно спазване на техническата документация, действащите правилници, 

инструкции, нормативи и ще следи за спазване на технологичната последователност, посочена в 

линейния график за видовете СМР. Той ще извършва непосредствено оперативно ръководство и 

контрол по изпълнението на всички строително-монтажни работи.Специалист – координатор по 

безопасност и здраве е пряко подчинен на ръководителя на обекта  и има следните 

отговорности:Проверява работните площадки, съоръженията и инструментите и провежда 

производствения инструктаж;Извършва встъпителен инструктаж на работниците;Разработва 

необходимите инструкции за безопасност и следи за тяхното правилно изпълнение и т.н.Специалист – 

контрол по качество е пряко подчинен на ръководителя на обекта и е отговорен за 

следното:Контролира качеството на изпълнените строително-монтажни работи;Отговорен е за 

прилагането на одобрения план за контрол на качеството, както и гарантиране за изпълнението на 

всички изискванията съгласно изискванията на техническата спецификация;Проверява верността на 

взетите проби, издадените лабораторни сертификати и изготвянето на отчети свързани с контрола на 

качеството и със заложените в договора изисквания и т.н.2.4. Описание на отношенията на 

Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в строителния процес – взаимодействие и връзки. 

2.5.Методи и организация на текущ контрол на качеството.2.5.1.Описание на организацията за 

управление на качеството на текущия контрол- При изпълнение на строително-монтажните работи ще 

бъде упражняван постоянен текущ контрол по отношение спазването на предписанията на проекта, 

технологията на изпълнението на видовете работи, а също така и качествата на влаганите строителни 

материали. Целта е да се постигне най-висок ефект и качество на обекта при въвеждането му в 

експлоатация.Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, 

работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до складови помещения, по 

всяко време, като изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 

получаване на правото за такъв достъп.. Организация контрола на качеството при управление на 

строително-монтажните работи- Планирането на видовете СМР за обекта е отразено в Линеен график.В 

него е определена технологичната последователност, в която ще се изпълняват строително-монтажните 

работи.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ. ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ  РЕСУРСИ, ОБВЪРЗАНИ С 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ .ПЪРВИ ЕТАП : ОРАГНИЗАЦИЯ И 

МОБИЛИЗАЦИЯ-Изпълнението на строителните дейности предмет на настоящата поръчка ще се 

извършват в съответствие със ЗУТ и ще започнат след подписване на договор с Възложителя.Периода 

на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта се определя на 11/петнадесет / календарни 

дни. В етапа на мобилизация се сформират работни екипи за изпълнение на видовете СМР, лицата 

които ще работят на обекта се снабдяват с лични предпазни средства и облекло.ВТОРИ ЕТАП: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - След изпълнение на мобилизацията започва изпълнението на предвидените 

в КСС за изпълнение видовете СМР. Продължителността, технологичната последователност и 

обвързаност на всички видове СМР с необходимия брой работници и дни на изпълнение, е представена 

подробно в табличен вид.Тенекеджийски работи : Водоотвеждащите системи за покриви или иначе 

казано улуците и водосточни тръби са жизнено необходими за всеки покрив. Благодарение на тази 

система попадналата вода на покрива се улавя и отвежда далеч от сградата, като по този начин се 

предпазва фасадата, стените, фундамента и всички други подпокривни и фасадни елементи от 

прекомерно овлажняване. В същото време водоотвеждащите системи могат да бъдат умело използвани 

и като декоративен елемент, подчертаваш или дооформящ архитектурата на дадена сграда. 

Пренебрегването на подобна процедура би могло да навреди сериозно на дадена сграда постройка и да 

съкрати значително живота и. В същото време предлаганите на пазара покривни водоотвеждащи 

системи осигуряват надеждна защита на подпокривните елементи като фасада, стени, фундаменти на 

сградата и други и т.н. Хидроизолация: За да се осигури правилен монтаж , е необходимо да се спазват 

правилата за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, относно мястото на полагане на 

хидроизолацията и поведението на персонала.Работниците от бригадата ще бъдат снабдени със 

следната екипировка: Мистрии със заоблени върхове; Бутилки за газ пропан-бутан; Средно големи 

пожарогасители;Горелки с регулатор и вентил високо налагане и т.н.Подготовка на основата: За да се 

постигне правилен монтаж и да се осигури добро залепване на мембраните е важно на основата да бъде 

направена съответната подготовка.Всички повърхности на които ще бъдат залепени мембраните чрез 
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газо-пламъчно залепване, трябва да бъдат сухи, твърди и чисти.Основата трябва да бъде без дупки и 

пропадания.Предварително ще се провери наклона, за да е сигурно, че водата ще се оттича в посока на 

водосточните тръби и няма да се задържа на покрива.Минималният наклон на повърхността ще бъде 

2%.;Полагане на битумен грунд: За да се получи отлично залепване на хидроизолацията към основата е 

необходимо ще се положи слой битумен грунд.Грундът има за цел да премахне праха от основата и да 

подобри адхезията между двете мембрани.Следа полагането му трябва да се остави да изсъхне.Правила 

за полагане на хидроизолацията: Полагането трябва на започне от най-ниската част на покрива и да се 

продължи до върха, като се развива мембраната по основата.Долната повърхност на мембраната се 

нагрява с пламъка на горелката и се залепва към основата.Преди да се застъпят краищата на 

мембраната в мястото на свръзка, при мембрани с посипка е необходимо да се отстранят с 

предварително  нагрята мистрия пясъка или гранулите на ивица минимум 15см.На почистената основа 

става свързването със следващата ролка. Застъпките трябва да се направят така, че водата да не тече 

срещу застъпването.Страничните снадки, по дължина на ролката, трябва да са минимум 10см.Късите 

снадки, напречно на ролките на минимум 15см.При снаждането (надлъжно и напречно) е нормално да 

се излее битум 0,5-1 см. и получената ивица при застъпването да бъде запечатана с нагорещена 

мистрия.При оформяне на вертикалните части на покрива – бордове, от съществена важност е 

последният пласт с посипка да бъде положен по борда най-малко на 15см.от най – високата точка на 

покривната площ.При двупластова система, вторият пласт трябва да бъде над първия по вертикалната 

плоскост минимум 10см.и т.н.В линейния график за отделните видове строително-монтажни работи е 

определен срока за изпълнението на обекта.ТЕРЕТИ ЕТАП: ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА И 

ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя НИСМР  на 

„СТИЛМЕД - СА” ЕООД 

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности 

за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.Всеки етап включва 

отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е 

представено разпределението му по всички видове строителни работи.Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /технически лица и работници/, като e представено разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове 

строителни работи. 

 
 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване –  ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

по обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция 1 – "ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ 

В ДГ "БАБА ТОНКА", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „КАРАМАН” ООД 12 к.д. 10 т. 

2 „СТИЛМЕД-СА” ЕООД 15 к.д. 8 т. 

 

 

Обособена позиция № 2 - "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И РЕМОНТИ НА ОФИС 

ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ "ЗДРАВЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1. „Ем инвест 2014” ЕООД 18 к.д. 10 т. 
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Обособена позиция № 3 - "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ 

"ОРФЕЙ", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 20 к.д. 10 т. 

 

 

Обособена позиция № 4 -" ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ДГ 

"ЩАСТИЕ", ГР.КЪРДЖАЛИ‖; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 11 к.д. 10 т. 

 

 

Обособена позиция № 5 -" ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ "ЯН 

БИБИЯН", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „Р-Р Инвест 1” ООД 10 к.д. 10 т. 

 

 

Обособена позиция № 6 -" ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И НАТИЛКИ В ДГ 

„ДЕТЕЛИНА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „КАРАМАН” ООД 12 к.д. 10 т. 

2 „ЕФЕС-АК” ЕООД 15 к.д. 8 т. 

 

 

Обособена позиция № 7 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ „ВЯРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВ‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „КАРАМАН” ООД 10 к.д. 10 т. 

2 „Р-Р Инвест 1” ООД 9 к.д. 9 т. 

 

 

Обособена позиция № 8 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА НА ДГ „ЧАЙКА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 ДЗЗД „АРДАСТИЛ” 10 к.д. 10 т. 

 

Обособена позиция № 9- "ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СПАЛНИ И 

ЗАНИМАЛНИ В ДГ "МАКСИМ ГОРКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 



 39 

1 „ЕФЕС-АК” ЕООД 16 к.д. 10 т. 

 

 

Обособена позиция № 10 - "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СУ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-

МАЙСТОРА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД 15 к.д. 10 т. 

 

 

Обособена позиция № 11 - " ПОДМЯНА НА ДОГРАМА (ЕТ.1 И ЕТ.2) НА СУ "КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД 11 к.д. 10 т. 

 

Обособена позиция № 12 –„РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В 

ДГ С.ШИРОКО ПОЛЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 
15 к.д, 10 т. 

 

Обособена позиция № 13 –„РЕМОНТ НА ФАСАДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ДГ 

С.СТРЕМЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 
15 к.д. 6 т. 

 „Р-Р Инвест 1” ООД 9 к.д. 10 т. 

 

Обособена позиция № 14 –„ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ НА „ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ 

КОМПЛЕКС, ГР.КЪРДЖАЛИ‖ 

 

№ Участник Предложен срок за 

изпълнение  

Брой точки по ПСП 

1 „СТИЛМЕД-СА” ЕООД 11 к.д. 10 т. 

 

 

Общия брой получени точки по: НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР (НИСМР) и СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) по обособени позиции от Комплексната оценка на Техническото 

предложение  на участниците:  

 

Обособена позиция 1 – "ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ 

В ДГ "БАБА ТОНКА", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „КАРАМАН” ООД 20 т. 10 т. 30 т. 

2 „СТИЛМЕД-СА” ЕООД 40 т. 8 т. 48т. 
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Обособена позиция № 2 -"ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И РЕМОНТИ НА ОФИС 

ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ "ЗДРАВЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „Ем инвест 2014” ЕООД 40т. 10 т. 50т. 

 

 

Обособена позиция № 3- "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ 

"ОРФЕЙ", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 40 т 10 т. 50т. 

 

 

Обособена позиция № 4 -" ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ДГ 

"ЩАСТИЕ", ГР.КЪРДЖАЛИ‖; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 40т 10 т. 50т. 

 

 

Обособена позиция № 5 - " ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ "ЯН 

БИБИЯН", ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1. „Р-Р Инвест 1” ООД 5т. 10 т. 15т. 

 

 

Обособена позиция № 6- " ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И НАТИЛКИ В ДГ 

„ДЕТЕЛИНА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ"; 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „КАРАМАН” ООД 20т. 10 т. 30т 

2 „ЕФЕС-АК” ЕООД 40т. 8 т. 48т 

 

 

Обособена позиция № 7 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ДГ „ВЯРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВ‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 
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1 „КАРАМАН” ООД 20т 10 т. 30т 

2 „Р-Р Инвест 1” ООД 5т. 9 т. 14т. 

 

 

Обособена позиция № 8 -"РЕМОНТ НА ОГРАДА НА ДГ „ЧАЙКА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 ДЗЗД „АРДАСТИЛ” 20т 10 т. 30т. 

 

 

Обособена позиция № 9- "ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СПАЛНИ И 

ЗАНИМАЛНИ В ДГ "МАКСИМ ГОРКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ЕФЕС-АК” ЕООД 40 т. 10 т. 50т 

 

 

Обособена позиция № 10 - "ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СУ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-

МАЙСТОРА‖ ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД 40 т. 10 т. 50т 

 

 

Обособена позиция № 11 - " ПОДМЯНА НА ДОГРАМА (ЕТ.1 И ЕТ.2) НА СУ "КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ", ГР.КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ОРИЕМ КОМЕРС” ООД 40 т. 10 т. 50т 

 

 

Обособена позиция № 12 –„РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В 

ДГ С.ШИРОКО ПОЛЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 40 т 10 т. 50т 

 

 

Обособена позиция № 13 –„РЕМОНТ НА ФАСАДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ДГ 

С.СТРЕМЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 
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1 „ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 40 т 6 т. 46т. 

2 „Р-Р Инвест 1” ООД 5т 10 т. 15т 

 

 

Обособена позиция № 14 –„ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ НА „ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ 

КОМПЛЕКС, ГР.КЪРДЖАЛИ‖ 

 

№ Участник НИСМР СИ Общ 

Брой 

точки 

1 „СТИЛМЕД-СА” ЕООД 40 т 10 т. 50т 

 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във 

връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 11.07.2017г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

  

Председател: ............./П/...................   Зал Заличен на осн. чл.4 ЗЗЛД  основание 

чл.4 ЗЗЛД 

           / инж.Катя Митовска /   

 

Членове: 

  

              1. ............../П/....................                2.. ............../П/.................... 

/Беркант Барзат/  / Радостина Боева / 

Заличен на оЗаличен на осн. чл.4 ЗЗЛД 

ование чл.4 ЗЗЛД 

       Зал Заличен на осн. чл.4 ЗЗЛД ичен 

на основание чл.4 ЗЗЛД 

             

               3............../П/.................... 

               

                 4.. ............../П/.................... 

/ Златина Кузманова /  / Нурай Вели / 

Заличен на осн. чл.4 ЗЗЛД  Заличен на осн. чл.4 ЗЗЛД 

   

 


