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ПРОТОКОЛ № 3/09.07.2020 г. 

 
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-11-123/26.05.2020 г. на 
Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД за разглеждане и оценка на 
офертите и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на 
хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по 
подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на 
земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални 
активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”. 
 
Днес, 29.06.2020 г. в 10:00 часа, в сградата на „Напоителни системи” ЕАД - централно 
управление на адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 2, комисия в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Евелина Божилова - Кабакова - юрист в дирекция „Европроекти и обществени 
поръчки” в „Напоителни системи” ЕАД - Централно управление 
 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. инж. Георги Михайлов – инженер ХМС-ОПВВВ в централно управление на 
„Напоителни системи” ЕАД; 
2. Детелина Миткова – счетоводител в отдел „Счетоводен” в „Напоителни системи” 
ЕАД - Централно управление; 
3. Ваня Георгиева  - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление; 
4. Николай Николов - сътрудник в дирекция „Европроекти и обществени поръчки” в 
„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление. 
 
продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на техническите 
предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор.  
 
1. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
офертите на допуснатите участници и провери за съответствието на предложенията им 
с предварително обявените от възложителя условия, преди извършването на оценка на 
техническите предложения съгласно одобрената методика за оценка на офертите.  
 
2. Във връзка с т.1, комисията констатира следното:  
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2.1. Участник № 1 ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 12, 13, 15 и 17 
2.1.1. За обособена позиция №12, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
409 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 
години; в агресивна среда - 5 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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при основен ремонт и реконструкция - 5 
години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 10 години; 
-за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
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неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години”- предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.5. „ за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години”- 
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от 31 
юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.6. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.7. „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 
години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.8 от Наредба 
№2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.8. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ за обособена позиция №12, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.1.2. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 
Предложение на Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
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участника за: Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
409 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
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ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ за обособена позиция №13, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.1.3. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
409 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за основен ремонт и реконструкция на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 
години; в агресивна среда - 5 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, контролно 
- измервателни системи и автоматика - 5 
години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 10 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
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обявените от 
възложителя 

условия  

Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години”- предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.5. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.6. „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 
години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.8 от Наредба 
№2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.7. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
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С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ за обособена позиция №15, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.1.4. За обособена позиция №17, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
409 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 
години; в агресивна среда - 5 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 10 години; 
-за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
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неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години”- предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.5. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.6. „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 
години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.8 от Наредба 
№2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.7. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Обединение Хидромелиорации“ за обособена позиция №17, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
 
2.2. Участник № 3 „Автомагистрали Черно море“ АД – участникът подава оферта за обособени позиции № 13, 15, 16 и 17 
2.2.1. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
Линеен график, 
диаграми на 

Протокол за 
извършен оглед 
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изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

предмета на 
поръчката” 

работната ръка и 
механизацията. 

на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
454 - при основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 8 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника „при основен ремонт и 
реконструкция на хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години”- предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Автомагистрали Черно море“ АД за обособена позиция №13, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.2.2. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 



[Type text] 
 
 

 
 

дни) 
1 2 3 4 5 

516 - при основен ремонт и реконструкция на 
хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 8 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника „при основен ремонт и 
реконструкция на хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години”- предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Автомагистрали Черно море“ АД за обособена позиция №15, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.2.3. За обособена позиция №16, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
836 - при основен ремонт и реконструкция на Приложен Приложен към Приложен към 
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хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 8 години; 

към образец 
№3 

образец №3 образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника „при основен ремонт и 
реконструкция на хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години”- предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Автомагистрали Черно море“ АД за обособена позиция №16, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.2.4. За обособена позиция №17, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
516 - при основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 8 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 



[Type text] 
 
 

 
 

комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника „при основен ремонт и 
реконструкция на хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години”- предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Автомагистрали Черно море“ АД за обособена позиция №17, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.3. Участник № 4 „Райкомерс конструкшън“ ЕАД – участникът подава оферта за обособена позиция № 20 
2.3.1. За обособена позиция №20, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
451 - за всички видове строително-монтажни 

работи и съоръжения - 10 г. 
Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за всички видове строително-
монтажни работи и съоръжения - 10 г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които са заложени в Техническата 
спецификация за обособена позиция №20 представляващи „Реконструкция на Главен тръбопровод №6 в землището 
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съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” и съгласно чл.20, 
ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи 
минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Райкомерс конструкшън“ 
ЕАД за обособена позиция № 20 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в 
документация за участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно 
одобрената методика за оценка на офертите. 

 
Комисията приключи своята работа за деня в 16:00 часа.  
 
Комисията продължи своята работа в закрити заседания от 10:30 до 16:00 часа на 01.07.2020г., 03.07.2020г., 07.07.2020г. и 
09.07.2020г. по разглеждане на офертите на останалите допуснати участници до етап - проверка за съответствието на 
предложенията им с предварително обявените от възложителя условия, преди извършването на оценка на техническите 
предложения съгласно одобрената методика за оценка на офертите.  
 
2.4. Участник № 5 „ГЕО КРИ“ ЕООД - участникът подава оферта за обособени позиции № 5, 6 и 7 
2.4.1. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
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390 - за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда- 7г.; 
в агресивна среда- 5г. 
- за вътрешни инсталации на сгради- 7г.; при 
основен ремонт и реконструкция- 5г. 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации и промишлени обекти, контролно-
измервателни системи и автоматика- 5г.; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи- 10г.; 
при основен ремонт и реконструкция- 8 г.; 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи- 10г.; при основен 
ремонт и реконструкция- 8 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.2. „ за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години”-  
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от 31 
юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
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1.3. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.5. „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от 
Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата. 
 
2. Участникът е приложил Линеен график, койтно не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. в Линейния график, участникът посочва, че ще извършва ремонтните работи през 2020г. (I мес; II мес), 2021г. (I 
мес; II мес, III мес; IV мес; V мес), 2022г. (I мес; II мес, III мес; IV мес; V мес) и 2023г. (I мес) за общо 390 календарни 
дни. Предвид така съставения график, същият не е съобразен с изискването в раздел I, т.3.2.4 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде съобразен с 
„поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който срок трябва 
да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под „поливен 
сезон“следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври”, обстоятелство което не е отразено в графика 
на участника.  
Също така съгласно дадено от възложителя разсяснение с изх.№АД-53-1596-1#1/12.05.2020г. на въпрос №3, 
възложителят е разсянил, че: Съгласно документацията за участие в процедурата, РАЗДЕЛ І: ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата 
обществена поръчка, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва да са извършени не по - 
късно от 15.02.2023г. във връзка с т.3.2.4 Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 
съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който 
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срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“ следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни 
дейности трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 
подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  
 На база горното, за да се установи, че предложения от участниците срок за извършване на ремонтните 
дейности по обектите предмет на обществената поръчка няма да превиши посочения максимален срок 
(15.02.2023г.) за изпълнение на поръчката, Възложителят е изискал в техническото предложение и в линейния 
график да са отразени, съответно изчислени/пресметнати сроковете на „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г. 
(времето от 1-ви април до 31-ви октомври през което всички ремонтни дейности трябва да бъдат преустановени) 
в срокът за „цялостното изпълнение на обекта в размер на ……………..(……………….) дни”.” 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ГЕО КРИ“ ЕООД за обособена позиция №5, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.4.2. За обособена позиция №6, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
270 - за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на 
Приложен 
към образец 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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сгради и съоръжения в неагресивна среда- 7г.; 
в агресивна среда- 5г. 
- за вътрешни инсталации на сгради- 7г.; при 
основен ремонт и реконструкция- 5г. 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации и промишлени обекти, контролно-
измервателни системи и автоматика- 5г.; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи- 10г.; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 г.; 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи- 10г.; при основен 
ремонт и реконструкция- 8 г. 

№3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години”-  
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от 31 
юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.3. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 



[Type text] 
 
 

 
 

чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.5. „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от 
Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата. 
 
2. Участникът е приложил Линеен график, койтно не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. в Линейния график, участникът посочва, че ще извършва ремонтните работи през 2020г. (I мес; II мес), 2021г. (I 
мес; II мес, III мес; IV мес; V мес), 2022г. (I мес; II мес) за общо 270 календарни дни. Предвид така съставения 
график, същият не е съобразен с изискването в раздел I, т.3.2.4 от документацията за участие в процедурата, а 
именно: „Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 
и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който срок трябва да бъде отразен в 
техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под „поливен сезон“следва да се разбира 
времето от 1-ви април до 31-ви октомври”, обстоятелство което не е отразено в графика на участника.  
Също така съгласно дадено от възложителя разсяснение с изх.№АД-53-1596-1#1/12.05.2020г. на въпрос №3, 
възложителят е разсянил, че: Съгласно документацията за участие в процедурата, РАЗДЕЛ І: ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата 
обществена поръчка, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва да са извършени не по - 
късно от 15.02.2023г. във връзка с т.3.2.4 Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 
съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който 
срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“ следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни 
дейности трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за установяване 
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състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 
подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  
 На база горното, за да се установи, че предложения от участниците срок за извършване на ремонтните 
дейности по обектите предмет на обществената поръчка няма да превиши посочения максимален срок 
(15.02.2023г.) за изпълнение на поръчката, Възложителят е изискал в техническото предложение и в линейния 
график да са отразени, съответно изчислени/пресметнати сроковете на „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г. 
(времето от 1-ви април до 31-ви октомври през което всички ремонтни дейности трябва да бъдат преустановени) 
в срокът за „цялостното изпълнение на обекта в размер на ……………..(……………….) дни”.” 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ГЕО КРИ“ ЕООД за обособена позиция №6, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.. 

 
2.4.3. За обособена позиция №7,  участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
340 - за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда- 7г.; 
в агресивна среда- 5г. 
- за вътрешни инсталации на сгради- 7г.; при 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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основен ремонт и реконструкция- 5г. 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации и промишлени обекти, контролно-
измервателни системи и автоматика- 5г.; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи- 10г.; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 г.; 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи- 10г.; при основен 
ремонт и реконструкция- 8 г. 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.2. „ за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години”-  
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от 31 
юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.3. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.4. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен 



[Type text] 
 
 

 
 

ремонт и реконструкция - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове 
в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.5. „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 
8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от 
Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата. 
 
2. Участникът е приложил Линеен график, койтно не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. в Линейния график, участникът посочва, че ще извършва ремонтните работи през 2020г. (I мес; II мес), 2021г. (I 
мес; II мес, III мес; IV мес; V мес), 2022г. (I мес; II мес ,III мес; IV мес; V мес) за общо 340 календарни дни. Предвид 
така съставения график, същият не е съобразен с изискването в раздел I, т.3.2.4 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде съобразен с „поливен 
сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който срок трябва да бъде 
отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под „поливен сезон“следва да се 
разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври”, обстоятелство което не е отразено в графика на участника.  
Също така съгласно дадено от възложителя разсяснение с изх.№АД-53-1596-1#1/12.05.2020г. на въпрос №3, 
възложителят е разсянил, че: Съгласно документацията за участие в процедурата, РАЗДЕЛ І: ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата 
обществена поръчка, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва да са извършени не по - 
късно от 15.02.2023г. във връзка с т.3.2.4 Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 
съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който 
срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни 
дейности трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 
подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
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строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  
 На база горното, за да се установи, че предложения от участниците срок за извършване на ремонтните 
дейности по обектите предмет на обществената поръчка няма да превиши посочения максимален срок 
(15.02.2023г.) за изпълнение на поръчката, Възложителят е изискал в техническото предложение и в линейния 
график да са отразени, съответно изчислени/пресметнати сроковете на „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г. 
(времето от 1-ви април до 31-ви октомври през което всички ремонтни дейности трябва да бъдат преустановени) 
в срокът за „цялостното изпълнение на обекта в размер на ……………..(……………….) дни”.” 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ГЕО КРИ“ ЕООД за обособена позиция №7, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.5 Участник № 9 „ПСТ АКВА 2020“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособени позиции № 5, 7 и 24 
2.5.1. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
409 - за хидромелиоративни съоръжения и системи 

при основен ремонт - 8 г. 
Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. Предложеният от участника гаранционен срок „за хидромелиоративни съоръжения и системи при основен 
ремонт-8г.” не надхвърля минималните гаранционни срокове за този вид строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, 
т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 



[Type text] 
 
 

 
 

с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   
Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ПСТ АКВА 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №5, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.5.2. За обособена позиция №7, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 

408 
- за хидромелиоративни съоръжения и системи 
при основен ремонт - 8 г. 

Приложен 
към образец 

№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. Предложеният от участника гаранционен срок „за хидромелиоративни съоръжения и системи при основен 
ремонт-8г.” не надхвърля минималните гаранционни срокове за този вид строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, 
т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 



[Type text] 
 
 

 
 

с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   
Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ПСТ АКВА 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №7, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.5.3. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка 
и 

механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 

409 
- за хидромелиоративни съоръжения и системи 
при основен ремонт - 8 г. 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Предложеният от участника гаранционен срок „за хидромелиоративни съоръжения и системи при основен 
ремонт-8г.” не надхвърля минималните гаранционни срокове за този вид строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, 
т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; 



[Type text] 
 
 

 
 

обявените от 
възложителя 

условия  

при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   
Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „ПСТ АКВА 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №24, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.6. Участник № 10 Консорциум „Марица 2020“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособена позиция №14 
2.6.1. За обособена позиция №14, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 г.; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Предложеният от участника гаранционен срок не надхвърля минималните гаранционни срокове за този вид 
строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   



[Type text] 
 
 

 
 

обявените от 
възложителя 

условия  

Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника Консорциум „Марица 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №14, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.7. Участник № 11 ДЗЗД „Напоителни 2020“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 3 и 4 
2.7.1. За обособена позиция №3, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове  

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка 
и 

механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 

837 

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години;  
- при основен ремонт и реконструкция -  8 
години.  

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 

1. Предложените от участника гаранционни срокове не надхвърлят минималните гаранционни срокове за този вид 
строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и 



[Type text] 
 
 

 
 

предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   
Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Напоителни 2020“ за обособена позиция №3, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.7.2. За обособена позиция №4, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 

Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, 

които започват да текат от датата на 
получаване на Разрешение за ползване на 

обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба 

№2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи - 10 
години;  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

- при основен ремонт и реконструкция -  8 
години.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Предложените от участника гаранционни срокове не надхвърлят минималните гаранционни срокове за този вид 
строителна дейност съгласно чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, а именно: „Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;”.   
Съответно не е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Напоителни 2020“ за обособена позиция №4, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.8. Участник № 12 „Делчев Инженеринг“ ЕООД – участникът подава оферта за обособени позиции № 8, 9 и 10 
2.8.1. За обособена позиция №8, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове  

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
243 - всички видове новоизпълнени строителни Приложен Приложен към Приложен към 



[Type text] 
 
 

 
 

конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпяли 
аварии- 8 г.; 
- за хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи - 10 години. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи -  8 години.  

към образец 
№3 

образец №3 образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; за основен 



[Type text] 
 
 

 
 

ремонт и реконструкция на хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи - 8 години”- 
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Делчев Инженеринг“ ЕООД за обособена позиция №8, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.8.2. За обособена позиция №9, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове  
 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
225 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпяли 
аварии- 8 г.; 
- за хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи - 10 години. 
- за основен ремонт и реконструкция на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи -  8 години.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; за основен 
ремонт и реконструкция на хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи - 8 години”- 
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Делчев Инженеринг“ ЕООД за обособена позиция №9, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.8.2. За обособена позиция №10, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 



[Type text] 
 
 

 
 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове  
 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
243 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпяли 
аварии- 8 г.; 
- за хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи - 10 години. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
хидроенергийни и хидромелиоративни 
съоръжения и системи -  8 години.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
1.1. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 



[Type text] 
 
 

 
 

основа под тях - 10 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, 
ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.2. „за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
претърпели аварии - 8 години”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; за основен 
ремонт и реконструкция на хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи - 8 години”- 
предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Делчев Инженеринг“ ЕООД за обособена позиция №10, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.9. Участник № 13 „Сиенит строителна група“ АД – участникът подава оферта за обособени позиции № 8, 9 и 14 
2.9.1. За обособена позиция №8, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
419 - за реконструкция на хидротехнически 

съоръжения - 8 г. 
Приложен 
към образец 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

№3 
Констатации на 

комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не ги надхвърлят, което е изискване на възложителя заложено в раздел III, т. 
3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 
ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
2. Участникът е приложил Линеен график, който не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. видно от диаграмата на Линейния график, ремонтните работи ще се извършват от 1-ви до 14-ти условен месец, 
като в легендата към същият е записано че: „Срок за изпълнение на СМР: 404 календарни дни; Срок за изпълнение и 
предаване на обекта до подписване на констативен обр. 15- 419 календарни дни. Забелжка: в настоящия график са 
предвидени три етапа изпълнение със следните условни месеци: етап I от 01.01 условен месец до 30.05 условен 
месец, отговарящи на периода от 01 ноември до 01 април 2021; етап II от 01.06 условен месец до 30.10 условен 
месец, отговарящи на периода от 01 номеври до 01 април 2022; етап III от 01.11 условен месец до 14.14 условен 
месец отговарящи на периода от 15 октомври до 01 февруари 2023. За подписаване на констативен протокол обр. 
15 след приключване на дейности предвиждаме още 15 календарни дни”. 
От така представения Линеен график, не става ясно колко календарни дни е срокът за цялостно изпълнение на обекта, 
419 както е посочено в образец №3 или както е записано в Линейния график „Срок за изпълнение и предаване на 
обекта до подписване на констативен обр. 15- 419 календарни дни” и „За подписаване на констативен протокол 
обр. 15 след приключване на дейности предвиждаме още 15 календарни дни” или общо 434 дни.  
Съгласно раздел III, т. 3.5, б.”а”, т.4 от документацията за участие в процедурата: „4. В линейния графи, сроковете за 
изпълнение на ремонтните дейности, трябва да съответстват на предложения общ срок в образеца на 
Техническото предложение, както и на съдържанието на останалите елементи от Техническото предложение”. 
2.2. Също така, предвид така представения график за извършване на ремонтните работи през „14 условни месеца”, 
комисията счита че същият не е съобразен с изискването в раздел I, т.3.2.4 от документацията за участие в 
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процедурата, а именно: „Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде съобразен с „поливен 
сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който срок трябва да бъде 
отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под „поливен сезон“следва да се 
разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври”, обстоятелство което не е отразено в графика на участника.  
Също така съгласно дадено от възложителя разсяснение с изх.№АД-53-1596-1#1/12.05.2020г. на въпрос №3, 
възложителят е разсянил, че: Съгласно документацията за участие в процедурата, РАЗДЕЛ І: ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата 
обществена поръчка, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва да са извършени не по - 
късно от 15.02.2023г. във връзка с т.3.2.4 Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 
съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който 
срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни 
дейности трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 
подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  
 На база горното, за да се установи, че предложения от участниците срок за извършване на ремонтните 
дейности по обектите предмет на обществената поръчка няма да превиши посочения максимален срок 
(15.02.2023г.) за изпълнение на поръчката, Възложителят е изискал в техническото предложение и в линейния 
график да са отразени, съответно изчислени/пресметнати сроковете на „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г. 
(времето от 1-ви април до 31-ви октомври през което всички ремонтни дейности трябва да бъдат преустановени) 
в срокът за „цялостното изпълнение на обекта в размер на ……………..(……………….) дни”.” 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Сиенит строителна група“ АД за обособена позиция №8, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 
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2.9.2. За обособена позиция №9, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка 
и 

механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
179 - за реконструкция на хидротехнически 

съоръжения - 8 г. 
Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не ги надхвърлят, което е изискване на възложителя заложено в раздел III, т. 
3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 
ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
2. Участникът е приложил Линеен график, койтно не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. в Линейния график участникът не е обозначил и същият не е съобразен с изискването в раздел I, т.3.2.4 от 
документацията за участие в процедурата, а именно: „Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да 
бъде съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и 
който срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври”, обстоятелство което не е отразено в 
графика на участника.  
Също така съгласно дадено от възложителя разсяснение с изх.№АД-53-1596-1#1/12.05.2020г. на въпрос №3, 
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възложителят е разсянил, че: Съгласно документацията за участие в процедурата, РАЗДЕЛ І: ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата 
обществена поръчка, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва да са извършени не по - 
късно от 15.02.2023г. във връзка с т.3.2.4 Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 
съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя вода за напояване, и който 
срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и линейния график предложен от участника. Под 
„поливен сезон“ следва да се разбира времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни 
дейности трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 
подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  
 На база горното, за да се установи, че предложения от участниците срок за извършване на ремонтните 
дейности по обектите предмет на обществената поръчка няма да превиши посочения максимален срок 
(15.02.2023г.) за изпълнение на поръчката, Възложителят е изискал в техническото предложение и в линейния 
график да са отразени, съответно изчислени/пресметнати сроковете на „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г. 
(времето от 1-ви април до 31-ви октомври през което всички ремонтни дейности трябва да бъдат преустановени) 
в срокът за „цялостното изпълнение на обекта в размер на ……………..(……………….) дни”.” 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Сиенит строителна група“ АД за обособена позиция №9, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.9.3. За обособена позиция №14, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
Линеен график, 
диаграми на 

Протокол за 
извършен оглед 
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изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

предмета на 
поръчката” 

работната ръка 
и 

механизацията. 

на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
328 - за реконструкция на хидротехнически 

съоръжения - 8 г. 
Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не ги надхвърлят, което е изискване на възложителя заложено в раздел III, т. 
3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 
ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
2. Участникът е приложил Линеен график, който не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, 
поради следното: 
2.1. видно от диаграмата на Линейния график, ремонтните работи ще се извършват от 1-ви до 16-ти условен месец, 
като в легендата към същият е записано че: „Срок за изпълнение на СМР: 298 календарни дни; Срок за изпълнение и 
предаване на обекта до подписване на констативен обр. 15- 328 календарни дни. Забелжка: в предвидения график е 
посочена продължителността за изпълнение на всяка от дейностите; За изготвянето на Констативен протокол 
обр.15 за необходими и пробите от бетона, поради което е необходим 1 месец след полагането на последния бетон 
за да се подпише.; В настоящия график е предвиден срок за поливния сезон от 1 април до 31 октомври, отговарящи 
на периода в графика от 01.06 УМ до 30.11 УМ”.  
От така представения Линеен график, не става ясно колко календарни дни е срокът за цялостно изпълнение на обекта, 
328 както е посочено в образец №3 или както е записано в Линейния график „Срок за изпълнение и предаване на 
обекта до подписване на констативен обр. 15- 328 календарни дни” и „За изготвянето на Констативен протокол 
обр.15 за необходими и пробите от бетона, поради което е необходим 1 месец след полагането на последния бетон 
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за да се подпише” или общо 358 дни (ако се приеме че в този 1 месец има 30 календарни дни). Съответно не е спазено 
изискването в раздел III, т. 3.5, б.”а”, т.4 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Забележка: 4. В 
линейния графи, сроковете за изпълнение на ремонтните дейности, трябва да съответстват на предложения общ 
срок в образеца на Техническото предложение, както и на съдържанието на останалите елементи от 
Техническото предложение”. 
2.2. В предложеният линеен график на участника не е изпълнено изискването на възложителя в раздел III. 3.5, б.”а”, 
т.4 от документацията за участие в процедурата, като не е отразено предложението за изпълнение на всички дейности 
по поръчката и съответно не съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, 
механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В Графика липсват следните дейности, предвидени 
от възложителя в „КС” за обособена позиция №14, част от Техническата спецификация за обекта:  
№  Видове работи Мярка К-во 
V. Фуги     
33 Направа на допирни фуги м 10399,2 
33 Направа водонепропусклива, еластична, дилатационна фуга - през 12 м м 1732 
33 Направа на работна фуга - през 4 м м 3468 

 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Сиенит строителна група“ АД за обособена позиция №14, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.10. Участник № 14 „БГ ЛЕНД КО“ АД – участникът подава оферта за обособени позиции № 13 и 16 
2.10.1. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
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832 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи при 
основен ремонт и реконструкция - 8 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не ги надхвърлят, което е изискване на възложителя заложено в раздел III, т. 
3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 
ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „БГ ЛЕНД КО“ АД за обособена позиция №13, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.10.2. За обособена позиция №16, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка 
и 

механизацията 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4 

1 2 3 4 5 

832 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи при 

основен ремонт и реконструкция - 8 г. 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не ги надхвърлят, което е изискване на възложителя заложено в раздел III, т. 
3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за 
видовете строителни работи и съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 
ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;”. 
 
2. Участникът е представил „Линен график” който не отговаря на изискването на възложителя в раздел III, т.3.5 б.”а”, 
т.4 от документацията за участие в процедурата, като не е отразено времето за изпълнението на всяка от дейностите 
за изпълнението на поръчката, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка 
дейност. В линейния график е посочена последователността, но не и взаимообвързаността между отделните дейности 
и поддейности в рамките на предложения срок. В линейния график на участника, срокът за изпълнение на 
ремонтните дейности (102 дни), не съответства на предложения общ срок в образец №3 на Техническото 
предложение (832 дни).  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „БГ ЛЕНД КО“ АД за обособена позиция №16, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.11. Участник № 15 „Булплан инвест“ ООД – участникът подава оферта за обособени позиции № 20, 21, 22 и 23 
2.11.1. За обособена позиция №20, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка 
и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 



[Type text] 
 
 

 
 

(календарни 
дни) 

механизацията. – Образец № 4. 

1 2 3 4 5 

853 

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за хидроизолационни и антикорозионни 
работи на съоръжения – 7 г. 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
1.1.Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
1.2. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под 
тях - 10 г.” - участникът е предложил минималните гаранционни срокове съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни и антикорозионни работи на съоръжения - 7 г.”- предвид изпълнението на поръчката в 
неагресивна среда и съобразно минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 



[Type text] 
 
 

 
 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти комисията приема, че участникът е предложил 
гаранционни срокове надхвърлящи минималните по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и съответно е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
 
С оглед на преложението на участника относно предложените минимални гаранционни срокове по т.1.2. от 
настоящия протокол, на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Булплан инвест“ ООД за обособена позиция №20, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.11.2. За обособена позиция №21, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
845 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи - 10 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за хидроизолационни и антикорозионни 
работи на съоръжения – 7 г. 
 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
1.1.Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 



[Type text] 
 
 

 
 

предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
1.2. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под 
тях - 10 г.” - участникът е предложил минималните гаранционни срокове съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни и антикорозионни работи на съоръжения - 7 г.”- предвид изпълнението на поръчката в 
неагресивна среда и съобразно минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти комисията приема, че участникът е предложил 
гаранционни срокове надхвърлящи минималните по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и съответно е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Булплан инвест“ ООД за обособена позиция №21, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.11.3. За обособена позиция №22, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
предмета на 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 



[Type text] 
 
 

 
 

на обекта 
(календарни 

дни) 

поръчката” механизацията. на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
923 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи - 10 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за хидроизолационни и антикорозионни 
работи на съоръжения – 7 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
1.1.Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
1.2. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под 
тях - 10 г.” - участникът е предложил минималните гаранционни срокове съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни и антикорозионни работи на съоръжения - 7 г.”- предвид изпълнението на поръчката в 
неагресивна среда и съобразно минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
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за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти комисията приема, че участникът е предложил 
гаранционни срокове надхвърлящи минималните по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и съответно е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Булплан инвест“ ООД за обособена позиция №22, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.11.4. За обособена позиция №23, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
870 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи - 10 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на съоръжения, включително и за 
земната основа под тях - 10 г. 
- за хидроизолационни и антикорозионни 
работи на съоръжения – 7 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
1.1.Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
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с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
1.2. „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под 
тях - 10 г.” - участникът е предложил минималните гаранционни срокове съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.3. „за хидроизолационни и антикорозионни работи на съоръжения - 7 г.”- предвид изпълнението на поръчката в 
неагресивна среда и съобразно минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти комисията приема, че участникът е предложил 
гаранционни срокове надхвърлящи минималните по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и съответно е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Булплан инвест“ ООД за обособена позиция №23, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
 
2.12. Участник № 17 ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ - участникът подава оферта за обособени позиции № 2 и 26 
2.12.1. За обособена позиция №2, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
Линеен график, 
диаграми на 

Протокол за 
извършен оглед 
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изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

предмета на 
поръчката” 

работната ръка и 
механизацията. 

на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
371 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи- 11г.; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи при 
основен ремонт и реконструкция - 9 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ за 
обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите.  

 
2.12.2. За обособена позиция №26, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
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(календарни 
дни) 

– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
252 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи- 11г.; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи при 
основен ремонт и реконструкция - 9 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ за 
обособена позиция № 26 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите.  

 
2.13. Участник № 18 ДЗЗД „Ар-билд“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 7, 12 и 15 
2.13.1. За обособена позиция №7, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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дни) 
1 2 3 4 5 

791 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 
антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №7 представляващи „Рехабилитация  на 
Магистрален канал М-1 и Р-4 от напоителна система „Елхово”, в землището на общ.Болярово, Област Ямбол, 
„Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” и съгласно чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, 
участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е 
спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата.  
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”;  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
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работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които обаче не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
2. В представения от участника Линеен график, не са отразени всички дейности и поддейности предвидени от 
възложителя за обособена позиция №7 и съответно за тях не се съдържа информация за тяхната продължителност, 
предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден, като е отразена само следната обобщена 
информация: 
 „цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба” 
 „цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба” 

Съгласно техническата спецификация за обособена позизия №7 двете дейности с наименование „цялостен ремонт на 
облицовката + няколко противофилтрационни зъба” включват следните поддейности с различни количества: 

Обособена позиция №7: „Рехабилитация  на Магистрален канал М-1 и Р-4 от 
напоителна система „Елхово”, в землището на общ.Болярово, Област Ямбол, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” 
№ Наименование мярка К-во 

цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба 
  

1 разбиване бетонова облицовка d=10 см м2 755 
2 ръчно натоварване бетонови отпадъци на самосвал м3 75,5 
3 превоз на разстояние 5 клм. т 151 
4 тънък изкоп ръчно м3 77,3 
5 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 77,3 
6 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 131,41 
7 подложка от земя и пясък м3 75,5 
8 доставка и монтаж заварени мрежи ф8 м2 755 
9  бетонова облицовка Б20,  d=10см вкл.фуги м2 773 

10 превоз бетон на 35км м3 77,3 
11 грижи за бетона м2 773 

цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба 
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1 разбиване бетонова облицовка d=10 см м2 629 
2 ръчно натоварване бетонови отпадъци на самосвал м3 62,9 
3 превоз на разстояние 5 клм. т 125,8 
4 тънък изкоп ръчно м3 64,7 
5 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 64,7 
6 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 109,99 
7 подложка от земя и пясък м3 62,9 
8 доставка и монтаж заварени мрежи ф8 м2 629 
9  бетонова облицовка Б20,  d=10см вкл.фуги м2 647 

10 превоз бетон на 35км м3 64,7 
11 грижи за бетона м2 647 

 
По идентичен начин е представена информацията в Линейния график за: 
 „циментова замазка по целия профил L=100 m” 
 „циментова замазка по целия профил L=100 m” 
 „циментова замазка по целия профил L=100 m” 
 „циментова замазка по целия профил L=80 m” 
 „циментова замазка по целия профил L=100 m” 

Съгласно техническата спецификация за обособена позизия №7 петте дейности включват следните поддейности: 
Обособена позиция №7: „Рехабилитация  на Магистрален канал М-1 и Р-4 от 
напоителна система „Елхово”, в землището на общ.Болярово, Област Ямбол, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” 
№ Наименование мярка К-во 

циментова замазка по целия профил L=100 m 
  

1 тънък изкоп за почистване от наноси м3 40 
2 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 40 
3 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 68 
4 почистване бетонови повърхности с телена четка м2 602 
5 циментова замазка по целия профил L=100 m м2 602 

циментова замазка по целия профил L=100 m 
  

1 тънък изкоп за почистване от наноси м3 40 
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2 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 40 
3 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 68 
4 почистване бетонови повърхности с телена четка м2 602 
5 циментова замазка по целия профил L=100 m м2 602 

циментова замазка по целия профил L=100 m 
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА№11 

1 тънък изкоп за почистване от наноси м3 40 
2 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 40 
3 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 68 
4 почистване бетонови повърхности с телена четка м2 602 
5 циментова замазка по целия профил L=100 m м2 602 

циментова замазка по целия профил L=80 m 
  

1 тънък изкоп за почистване от наноси м3 32 
2 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 32 
3 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 54,4 
4 почистване бетонови повърхности с телена четка м2 482 
5 циментова замазка по целия профил L=80 m м2 482 

циментова замазка по целия профил L=100 m 
  

1 тънък изкоп за почистване от наноси м3 40 
2 ръчно натоварване земни маси на самосвал м3 40 
3 превоз земни маси на разстояние 5 клм т 68 
4 почистване бетонови повърхности с телена четка м2 602 
5 циментова замазка по целия профил L=100 m м2 602 

 
По същият окрупнен начин е представена информацията в Линейния график за: 
„цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба L=100m” 
„циментова замазка по целия профил L=400 m” 
„циментова замазка по целия профил L=50 m” 
„цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба L=44m” 
„цялостен ремонт на облицовката + няколко противофилтрационни зъба L=40m” 
 
Във връзка с направените констатации, комисията счита, че представеният Линейният график не съответства на 
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техническата спецификация за обособената позиция и предварително обявените условия на възложителя в раздел III, 
т. 3.5 б.”а”, т.4 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на гореизложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата 
във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Ар-билд“ за обособена позиция №7, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.13.2. За обособена позиция №12, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
791 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №12 представляващи „Реконструкция на изравнител 
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съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

ПС”Велково 82”, землище с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Черно море” и 
съгласно чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи 
минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, 
т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „ за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Ар-билд“ за обособена позиция №12, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.13.3. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
предмета на 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
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на обекта 
(календарни 

дни) 

поръчката” механизацията. на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
516 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №15 представляващи „Реконструкция на дюкер 
"Кърджалъка" находящ се в общ. Попово, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” и съгласно чл.20, ал.4, 
т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; при основен 
ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи минималните такива 
по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата. 
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
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- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
Които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Ар-билд“ за обособена позиция №15, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.14. Участник № 19 ДЗЗД „Растер Лили 1204“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 20, 21, 22 и 23 
2.14.1. За обособена позиция №20, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №20 представляващи „Реконструкция на Главен 
тръбопровод №6 в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, „Напоителни системи” ЕАД-клон 
„Струма Места” и съгласно чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи; при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил 
гарнционни срокове надхвърлящи минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е спазено изискването на 
възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Растер Лили 1204” за обособена позиция №20, тъй като представеното от него предложение 
за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 



[Type text] 
 
 

 
 

 
2.14.2. За обособена позиция №21, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
790 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №21 представляващи „Реконструкция на ГНК 
„Петрич” от напоителна система „Струмешница”, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” и съгласно 
чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи 
минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, 
т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
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1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Растер Лили 1204” за обособена позиция №21, тъй като представеното от него предложение 
за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.14.3. За обособена позиция №22, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
765 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №22 представляващи „Реконструкция на участък от 
открит канал М1 и изравнител "Долистовски рид" в землището на с. Мало село, община Бобов дол, „Напоителни 
системи” ЕАД-клон „Струма Места” и съгласно чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, 
участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е 
спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата. 
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
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изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Растер Лили 1204” за обособена позиция №22, тъй като представеното от него предложение 
за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.14.4. За обособена позиция №23, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
485 - за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи- 7г. 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 10г.; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.) - 5 г. 
- за инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
-5 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 

1. Съгласно колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10г. Комисията счита, че с оглед на дейностите, които 
са заложени в Техническата спецификация за обособена позиция №23 представляващи „Реконструкция на участък от 
Дюкер №4 в землището на с. Голямо село, община Бобов дол”, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” и 
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предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

съгласно чл.20, ал.4, т.15, изр.второ от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, а именно: „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; 
при основен ремонт и реконструкция - 8 години”, участникът е предложил гарнционни срокове надхвърлящи 
минималните такива по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. и е спазено изискването на възложителя заложено в раздел III, 
т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
1.1. Участникът е предложил следните гаранционни срокове, които са минималните гаранционни срокове за 
видовете строителни работи и съоръжения по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти:  
- чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години”  
- чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по 
т. 1, 2 и 3 - 5 години” и 
- чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. „ за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на 
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години”,  
които не надхвърлят минималните гаранционни срокове по горецитираната Наредба, съответно не е спазено 
изискването на възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Растер Лили 1204” за обособена позиция №23, тъй като представеното от него предложение 
за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.15. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“  – участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26 
2.15.1. За обособена позиция №2, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
предмета на 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
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на обекта 
(календарни 

дни) 

поръчката” механизацията. на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове, които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 



[Type text] 
 
 

 
 

методика за оценка на офертите. 
 
2.15.2. За обособена позиция №3, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
-за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 



[Type text] 
 
 

 
 

обявените от 
възложителя 

условия  

които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 3 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.3. За обособена позиция №4, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
-за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

9 години; 
Констатации на 

комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 4 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.4. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 8 
години; в агресивна среда - 6 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 6 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 6 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 



[Type text] 
 
 

 
 

Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 13 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.5. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 8 
години; в агресивна среда - 6 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 6 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 6 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 15 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.6. За обособена позиция №16, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
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(календарни 
дни) 

– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 8 
години; в агресивна среда - 6 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 6 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 6 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
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комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 16 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.7. За обособена позиция №17, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 8 
години; в агресивна среда - 6 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 6 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 6 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 17 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 



[Type text] 
 
 

 
 

участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.8. За обособена позиция №25, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
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с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 25 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.15.9. За обособена позиция №26, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 11 
години; 
-  за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 9 години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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сгради и съоръжения в неагресивна среда - 8 
години; в агресивна среда - 6 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 6 години; 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 11 
години; при основен ремонт и реконструкция - 
9 години; 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Водосбор 2020“ за 
обособена позиция № 26 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.16. Участник № 22 „Джи пи груп“ АД – участникът подава оферта за обособени позиции № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 23 и 24 
2.16.1. За обособена позиция №3, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 

Срок за Гаранционни срокове „Подход за Линеен график, Протокол за 
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участника за: цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

диаграми на 
работната ръка и 
механизацията. 

извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
406 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”. 
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета и целта на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
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-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за следните три дейности:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; 
при основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и 
рехабилитация- 8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
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- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №3, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.2. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
514 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 
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Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
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- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №5, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.3. За обособена позиция №8, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
Линеен график, 
диаграми на 

Протокол за 
извършен оглед 
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изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

предмета на 
поръчката” 

работната ръка и 
механизацията. 

на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
516 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
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неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
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участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №8, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.4. За обособена позиция №9, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
151 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
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комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
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години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №9, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.5. За обособена позиция №10, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
предмета на 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
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на обекта 
(календарни 

дни) 

поръчката” механизацията. на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
120 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
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срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
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е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №10, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.6. За обособена позиция №11, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
795 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  



[Type text] 
 
 

 
 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
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т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №11, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.7. За обособена позиция №12, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
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(календарни 
дни) 

– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
150 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
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изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
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- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №12, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.8. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
514 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
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съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
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документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №13, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.9. За обособена позиция №14, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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дни) 
1 2 3 4 5 

151 - за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
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- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
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минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №14, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.10. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
127 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
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предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
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Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №15, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.11. За обособена позиция №16, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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1 2 3 4 5 
302 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
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железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
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възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №16, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.12. За обособена позиция №17, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
151 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
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с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
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- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №17, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.13. За обособена позиция №20, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
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102 - за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
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надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
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С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №20, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.14. За обособена позиция №23, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
60 - за всички видове новоизпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 
строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
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обявените от 
възложителя 

условия  

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
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рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №23, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.16.15. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за всички видове новоизпълнени строителни Приложен Приложен към Приложен към 



[Type text] 
 
 

 
 

конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 
години; 
- за възстанивени строителни конструкции на 
сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 
години 
- за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години; в агресивна среда - 3 години; 
- за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), с изключение на работите 
по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика 
- 5 години; 
- за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци - 5 години; 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години; 
- за автомагистрали - 5 години; за 
републикански пътища от I и II и III клас - 3 
години; при основни ремонти и рехабилитации 
– 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 
години, а при основни ремонти - 1 година; 
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и 
улици (мостове, тунели и др.) при ново 

към образец 
№3 

образец №3 образец №3 
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строителство - 10 години; при основен ремонт 
и рехабилитация - 4 години; 
- за железопътни линии и самолетни писти при 
ново строителство-10 години; при основен 
ремонт и рехабилитация- 8 години 
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи - 8 г. 
- за пристанищни и брегоукрепителни 
съоръжения и системи - 8 години 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…”.  
Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. С оглед на предмета на поръчката и изискванията на възложителя в документацията за 
участие в процедурата във връзка с предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи следното: 
- „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години” участникът не е предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
- „за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии- 8 години” участникът не е 
предложил гаранционни срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 
от 31 юли 2003 г.; 
-„ за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; в агресивна среда - 3 години”- участникът не е предложил минималните гаранционни 
срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил 
изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години” предложението на участника не 
надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване 
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на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
- „за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни 
системи и автоматика - 5 години” предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в 
чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
- „за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години”- участникът не е предложил 
минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата;  
- „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 
години” - участникът не е предложил минималните гаранционни срокове срокове за този вид дейности в чл.20, ал.4, 
т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от 
документацията за участие в процедурата; 
Предложените гаранционни срокове за:  
- „ за автомагистрали - 5 години; за републикански пътища от I и II и III клас - 3 години; при основни ремонти и 
рехабилитации – 2 години; за останалите пътища и улиците - 2 години, а при основни ремонти - 1 година”;  
- „за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при 
основен ремонт и рехабилитация - 4 години”; 
-„за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство-10 години; при основен ремонт и рехабилитация- 
8 години”,  
несъответстват на предмета и целта на настоящата обществена поръчка съгласно описанието на възложителя в В 
раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата. Също така участникът не е предложил минималните 
гаранционни срокове срокове за тези видове дейности в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. както и не е 
спазил изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата; 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години” предложението на участника не надхвърля 
минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.16 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на 
възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата. 
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С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Джи пи груп“ АД за обособена позиция №24, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.17. Участник № 23 „Копекс и ко“ ООД – участникът подава оферта за обособена позиция № 5 
2.17.1. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи при 
основен ремонт и реконструкция - 8 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не надхвърлят минималните гарнционни срокове, което е изискване на 
възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
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връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Копекс и ко“ ООД за обособена позиция №5, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.18. Участник № 24 „Копекс и ко“ ООД – участникът подава оферта за обособена позиция № 24 
2.18.1. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
797 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи при 
основен ремонт и реконструкция - 8 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК, които са съобразени с чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, но не надхвърлят минималните гарнционни срокове, което е изискване на 
възложителя заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата, а именно: 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
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участника „Копекс и ко“ ООД за обособена позиция №24, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.19. Участник № 26 ДЗЗД „Вамар Строй“ - участникът подава оферта за обособени позиции № 4, 24, 25 и 26 
2.19.1. В Техническото предложение за обособена позиция №4 е приложено един брой малък плик с надпис” Предлагани ценови 
параметри с образец №3; Техническо предложение за ОП №4; Електронен носител”. Комисията разгледа съдържанието на ел.носител 
намиращ се в плика и не установи информация свързана с предлаганите от участника ценови параметри. Предвид това, комисията 
продължи с разглждане на Техническото предложение на участика. Участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който 
съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
150 - за Реконструкция и модернизация на участък 

от км.42+730 до км.44+750 – 11 г.  
Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
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хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
2. Участникът е приложил Линеен график, диаграма на работаната ръка и механицазия между които се установява 
несъответствие на посочената информация и съответно не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия съгласно забележка първа на възложителя в раздел III, т.3.5 б „а” т.4 където е записано следното: „Между 
представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход 
на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията 
съдържаща се в отделните части на самия линеен график.” 
Несъответствие между диаграмата на механизация и линейния график: 

‐ За периода 6-10 ден в диаграмата е посочено; самосвал-1бр.; ком.багер-1бр.; трамбовка-2бр.; в графика е 
посочено; ком.багер-1бр.; самосвал-1бр. И трамбовка-1бр.  

‐ За периода 11-15 ден в диаграмата е посочено; самосвал-6бр.; ком.багер-3бр.; трамбовка-6бр.; в графика е 
посочено; ком.багер 

 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Вамар Строй“ за обособена позиция №4, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.19.2. В Техническото предложение за обособена позиция №24 е приложено един брой малък плик с надпис” Предлагани ценови 
параметри с образец №3; Техническо предложение за ОП №4; Електронен носител”. Комисията разгледа съдържанието на ел.носител 
намиращ се в плика и не установи информация свързана с предлаганите от участника ценови параметри. Предвид това, комисията 
продължи с разглждане на Техническото предложение на участика. Участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който 
съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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1 2 3 4 5 
510 - за Реконструкция на ГНК М-1 от 

хкм.0+000.00 до хкм.31+65,49- 9г. 
- за Реконструкция на ГНК М-1 от хкм. 31+65, 
49 до хкм.41+53,00- 11 г. 
- за Реконструкция на ГНК М-1 от км. 7+457 
до км 8+057- 9 г. 
- за Реконструкция на ГНК М-1 от хкм. 8+667 
до хкм. 10+337- 11 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
2. Участникът е приложил Линеен график, диаграма на работаната ръка и механицазия между които се установява 
несъответствие на посочената информация и съответно не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия съгласно забележка първа на възложителя в раздел III, т.3.5 б „а” т.4 където е записано следното: „Между 
представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход 
на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията 
съдържаща се в отделните части на самия линеен график.” 
Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 

‐ За период от 406-410 в диаграмата е записано: 33 работника, в графика са показани 32: (на II участък - поз. 26-
6 раб. ; поз. 28-2 раб. ; поз. 29-8 раб. ; поз. 30-6 раб. ; на III участък; поз. 11- 6 раб. ; поз. 14 на линейният 
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график е отбелязан работник, но позицията изисква булдозер;  поз. 15 - 4раб. - общо 32 раб.) 
Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 

‐ За период от 411-415 в диаграмата е записано:  27 работника, в графика са показани 26: (на II участък - поз. 26-
6 раб. ; поз. 28-2 раб. ; поз. 29-8 раб. ; поз. 30-6 раб. ; на III участък; поз. 14 на линейният график е отбелязан 
работник, но позицията изисква булдозер;  поз. 15 – 4раб. - общо 26 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 416-420 в диаграмата е записано: 38 работника, в графика са показани 37: (на II участък - поз. 26-

6 раб. ; поз. 28-2 раб. ; поз. 29-8 раб. ; поз. 30-6 раб. ; поз. 31-6раб.; на III участък;поз. 14 на линейният график е 
отбелязан работник, но позицията изисква булдозер;  поз. 15 – 4раб. ; поз. 16-5раб. - общо 37 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 421-425 в диаграмата е записано: 38 работника, в графика са показани 37: (на II участък - поз. 26-

6 раб. ; поз. 28-2 раб. ; поз. 29-8 раб. ; поз. 30-6 раб. ; поз. 31-6раб.; на III участък;поз. 14 на линейният график е 
отбелязан работник, но позицията изисква булдозер;  поз. 15 – 4раб. ; поз. 16-5раб. - общо 37 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 451-455 в диаграмата е записано: 37 работника, в графика са показани 42: (на I участък - поз. 30-6 

раб. ; поз. 31-6 раб. ; поз. 32-4 раб. ; поз. 34-4 раб. ; поз. 35-4раб.; поз. 36-2раб. на III участък; поз. 18-6раб.; поз. 
27-10раб. - общо 42 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 456-460 в диаграмата е записано: 51 работника, в графика са показани 56: (на I участък - поз. 30-6 

раб. ; поз. 31-6 раб. ; поз. 32-4 раб. ; поз. 34-4 раб. ; поз. 35-4раб.; поз. 36-2раб. на III участък; поз. 19-10раб.; 
поз. 20-10раб. ; поз.27-10раб. - общо 56 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 461-465 в диаграмата е записано: 51 работника, в графика са показани 56: (на I участък - поз. 30-6 

раб. ; поз. 31-6 раб. ; поз. 32-4 раб. ; поз. 34-4 раб. ; поз. 35-4раб.; поз. 36-2раб. на III участък; поз. 19-10раб.; 
поз. 20-10раб. ; поз.27-10раб. - общо 56 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 491-495 в диаграмата е записано: 47 работника, в графика са показани 52: (на I участък - поз. 37-8 

раб. ; поз. 38-8 раб. ; на III участък; поз. 23-8раб.; поз. 24-8раб. ; поз.25-8раб.; поз. 26-2паб. ; поз.28-10раб. ;  - 
общо 56 раб.) 

Несъответствие между диаграма на работната ръка и графика: 
‐ За период от 496-500 в диаграмата е записано: 31 работника, в графика са показани 36: (на I участък - поз. 37-8 
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раб. ; поз. 38-8 раб. ; на III участък; поз.28-10раб. ; поз.29-10раб.  - общо 52 раб.) 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Вамар Строй“ за обособена позиция №24, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.19.3. В Техническото предложение за обособена позиция №25 е приложено един брой малък плик с надпис” Предлагани ценови 
параметри с образец №3; Техническо предложение за ОП №4; Електронен носител”. Комисията разгледа съдържанието на ел.носител 
намиращ се в плика и не установи информация свързана с предлаганите от участника ценови параметри. Предвид това, комисията 
продължи с разглждане на Техническото предложение на участика. Участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който 
съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
505 - за Реконструкция на магистрален канал М0 

от км.0+000,00 до км.9+280- 9г.; 
- за Реконструкция на магистрален канал от км 
9+280 до км. 11 +250 – 11 г. 
 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 
съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
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обявените от 
възложителя 

условия  

само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
2. Участникът е приложил Линеен график, диаграма на работаната ръка и механицазия между които се установява 
несъответствие на посочената информация и съответно не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия съгласно забележка първа на възложителя в раздел III, т.3.5 б „а” т.4 където е записано следното: „Между 
представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход 
на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията 
съдържаща се в отделните части на самия линеен график.” 
Несъответствие между диаграмата на работната ръка и линейния график: 

‐ В диаграмата за период 126-130 е посочено 77 работника, в графика (поз. 18-5раб.; поз.19-5раб.; поз.20-5раб.; 
поз.21-5раб.; поз.22-6раб; поз. 24-4раб.; поз.25-5раб.;поз.26-6раб.; поз.27-5раб; поз.28-5раб.; поз.30-4раб.; 
поз.31-4раб.; поз.32-10раб. - общо 69) същото за 131-135 : 136-140 

‐ В диаграмата за период 141-145 е посочено 47 раб., в графика (поз.25-5раб.; поз.26-6раб.; поз.27-5раб.; поз.28-
5раб.; поз.30-4раб.; поз.31-4раб.; поз.32-10раб.-общо 39) 

‐ В диаграмата за периода 146-150 е посочено 37 раб., в графика (поз.27-5раб.; поз.28-5раб.; поз.30-4раб.; поз.31-
4раб.; поз.32-10раб.; за позиция от графика акт обр. 10 - 1раб. - общо - 29) 

 
Несъответствие между диаграмата на механизация и линейния график: 

‐ За период 421-425 в диаграмата е посочено: вер.багер-2бр.; булдозер-2бр.; Ком.багер-2бр.; трамбовка-2бр.; в 
графика за поз.33-вер.багер-2бр.; поз.36-Ком.багер-2бр.; поз.37-самосвал-4бр.; поз.38-булдозер-2бр.; поз.39-
трамбовка-2бр.; 

‐ За период 126-130 в диаграмата е посочено; самосвал-5бр; Ком.багер-3бр.; дърворезачка-2бр.; в графика: 
поз.21-Ком.багер-1бр.; поз.24-трамбовка-2бр.; поз.25-самосвал-4бр.; и ком.багер-1бр.; поз.29-бетоновоз-8бр.; 
поз.32-Ком.багер-1бр. и самосвал-1бр.) 

‐ За период 131-135 в диаграмата е посочено: вер.багер-1бр; самосвал-9бр.; Ком-багер-3бр.; дърворезачка-2бр.; 
В графика: поз.21-Ком.багер-1бр.; поз.23-вер.багер-1бр и самосвал-1бр.; поз.24-трамбовка-2бр.; поз.25-
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самосвал-4бр. и ком.багер-1бр.; поз.29-бетоновоз-8бр.; поз.32-ком.багер-1бр. и самосвал-1бр.- за период 136-
140 същото. 

‐ За период 141-145 в диаграмата е посочено: самосвал-5бр., ком.багер-2бр., в графика: поз 25- самосвал-4бр. И 
ком.багер-1бр.; поз.29-бетоновоз-8бр.; поз.32-ком.багер-1бр. и самосвал-1бр.  

‐ За период 146-150 в диаграмата е посочено: ком.багер-1бр. и самосвал-1бр., в графика поз.29-бетоновоз-8бр.; 
поз.32-ком.багер-1бр. и самосвал-1бр.  

 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Вамар Строй“ за обособена позиция №25, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.19.4. В Техническото предложение за обособена позиция №26 е приложено един брой малък плик с надпис” Предлагани ценови 
параметри с образец №3; Техническо предложение за ОП №4; Електронен носител”. Комисията разгледа съдържанието на ел.носител 
намиращ се в плика и не установи информация свързана с предлаганите от участника ценови параметри. Предвид това, комисията 
продължи с разглждане на Техническото предложение на участика. Участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който 
съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
140 - за ремонт на необлицован участък от канала 

от км 0+000,00 до км. 0+906.40 – нова 
облицовка – 11 години 
- за ремонт на водоземно съоръжение на 
р.Цибрица- 9г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 1. В колона 2, участникът е предложил гаранционни срокове (в цяло число) за видовете строителни работи и 



[Type text] 
 
 

 
 

комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от 
ДНСК. 
Съгласно раздел X, т.1 от документацията за участие в процедурата „Настоящата обществена поръчка цели 
възстановяване на съществуващата хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея…” и 
предвид това, че възложителят не е предвижда изграждане на нова хидромелиоративна линейна инфраструктура, а 
само възстановяване на съществуващата такава, комисията счита че участникът е спазил изискването на възложителя 
заложено в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата и е предложил гаранционни 
срокове надхвърлящи минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно: а именно: „за хидроенергийни, 
хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи- 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 
години”.  
2. Участникът е приложил Линеен график, диаграма на работаната ръка и механицазия между които се установява 
несъответствие на посочената информация и съответно не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия съгласно забележка първа на възложителя в раздел III, т.3.5 б „а” т.4 където е записано следното: „Между 
представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход 
на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията 
съдържаща се в отделните части на самия линеен график.” 
Несъответствие между диаграма на работната ръка и линейния график: 

‐ За период от 91-95 в диаграмата е записано: 40 работника, в графика са показани 42: (поз. 22-10 раб. ; поз. 23-8 
раб. ; поз. 24-12 раб. ; поз. 26-6 раб. ; поз. 27-6 раб. — общо 42 раб.) 

 
Несъответствие между диаграма на механизацията и линейния график: 

‐ За период от 21-25 в диаграмата е записано: (вер.багер-1; булдозер-1; Ком.багер-3; изкоренител-4; 
дърворезачка-2), в графика са показани (поз. 6 – 1 Ком.багер; поз. 7 – 2 дърворез.; поз. 8 – 4 бр. Изкоренител; 
поз. 10 – 1 булдозер) съответно общия брой Ком.багери е 2.  

 
Несъответствие между диаграма на механизацията и линейния график: 

‐ За период от 71-75 е установена: липса на записан брой машини, който да съответстват с дадената диаграма 
(на поз. 33: вер.багер-1бр. и булдозер-1бр.) 

 



[Type text] 
 
 

 
 

Несъответствие между диаграма на механизацията и линейния график: 
‐ За период от 66-70 е установена: липса на записан брой машини, който да съответстват с дадената диаграма 

(вер.багер-1бр. и булдозер-1бр.) 
 

С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника ДЗЗД „Вамар Строй“ за обособена позиция №26, тъй като представеното от него предложение за 
изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
2.20. Участник №27 „Хидро - вод строй“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособени позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24 
2.20.1. За обособена позиция №4, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
785 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 4 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.2. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
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(календарни 
дни) 

– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
514 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
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обявените от 
възложителя 

условия  

които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 5 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.3. За обособена позиция №7, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
514 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 7 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.4. За обособена позиция №8, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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дни) 
1 2 3 4 5 

516 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 
или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 



[Type text] 
 
 

 
 

възложителя 
условия  

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 8 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.5. За обособена позиция №9, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 9 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.6. За обособена позиция №10, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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1 2 3 4 5 
129 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 



[Type text] 
 
 

 
 

условия  работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 10 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.7. За обособена позиция №11, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 11 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.8. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
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818 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 
или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
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Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 13 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.9. За обособена позиция №14, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
487 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 14 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.20.10. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
513 - за нови цели хидромелиоративни съоръжения Приложен Приложен към Приложен към 



[Type text] 
 
 

 
 

или части от тях – 11 г. 
- за основен ремонт или реконструкция на цели 
хидромелиоративни съоръжения или части от 
тях – 9 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 11 
г. 
-за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях и за възстановени 
строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии – 9 г.  
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, 
констролно-измервателни системи и 
автоматика- 6 г. 
- за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура- 11г.  

към образец 
№3 

образец №3 образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 



[Type text] 
 
 

 
 

Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника „Хидро - вод строй“ ДЗЗД за 
обособена позиция № 24 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 
2.21.1. За обособена позиция №15, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 



[Type text] 
 
 

 
 

с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 15 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.2. За обособена позиция №17, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни и антикорозионни 
работи на съоръжения в неагресивна среда- 8 
г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
  
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 17 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.3. За обособена позиция №18, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 18 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.4. За обособена позиция №19, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 19 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.5. За обособена позиция №20, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 
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- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни и топлоизолационни 
работи на съоръжения в не агресивна среда- 
8г.; в агресивна среда- 6г. 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 20 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.6. За обособена позиция №21, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 
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дни) 
1 2 3 4 5 

837 - за основен ремонт и реконструкция на 
хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
не агресивна среда- 8г.; в агресивна среда- 6г. 
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на контролно-измервателни 
системи и автоматика- 6г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 21 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 
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2.21.7. За обособена позиция №22, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
792 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
не агресивна среда- 8г.; в агресивна среда- 6г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
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обособена позиция № 22 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.21.8. За обособена позиция №23, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
не агресивна среда- 8г.; в агресивна среда- 6г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
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възложителя 
условия  

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Про-комплект“ за 
обособена позиция № 23 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.22. Участник № 29 „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД – участникът подава оферта за обособени позиции № 1, 4, 24 и 25 
2.22.1. За обособена позиция №1, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
111 - за част „Конструктивна”- 10г.(десет) 

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи -8г. 
(осем) 
- за инсталации-дюкери и др.-8г (пет) 
- за тенекеджийски видове СМР – 5 г. (пет) 
- за топлоизолационни видове СМР – 5г. (пет) 
- за всички видове новоизпълнени 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 
10г. (десет) 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
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относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 
Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
- „за част „Конструктивна”- 10г.(десет)” - съгласно чл.1, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. същата 
определя минималните гаранционни срокове на строежите от първа до пета категория за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а не отделните проектни части на инвестиционните проекти. В 
чл.20, ал.2 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 
строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба, като в 
чл.20, ал.4 от същата не фигурират минимлано определени гаранционни срокове за проектни части, а само за видове 
строителни работи.  
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за инсталации - дюкери и др. - 8г (пет)”- участникът предлага гаранционен срок цифром (8г.), а словом (пет) за 
инсталации, от така фомулираното предложение комисията не може да установи какъв е видът на инсталациите и 
къде са уредени минималните гаранционни срокове за тях в Наредба №2 от 31 юли 2003 г., тъй като дюкерите не са 
инсталации, а представляват хидромелиоративни/хидротехнически съоръжения.  
-  „за тенекеджийски видове СМР - 5 г. (пет)” – предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за топлоизолационни видове СМР - 5г. (пет)”. Съгласно чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за този 
вид строителна дейност са посочени следните мим.гаранционни срокове „за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна 
среда - 5 години”. Предвид неконкретизирането от страна на участника дали дейността ще се осъществява в 
агресивна или неагресивна среда, комисията не може да установи дали е спазено изискването на възложителя в 
раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 
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10г. (десет)”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от 
Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата.  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №1, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

 
2.22.2. За обособена позиция №4, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
401 - за I. Подготвителни работи- 5г. 

- за II. Земни работи -5 г. 
- за III. Бетонови работи и IV. Арматурни 
работи (конструктивни елементи) – 8г. 
 - за V. Фуги – 5г. 

Приложен 
към образец 

№3 

Приложен към 
образец №3 

НЕ 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

1. Съгласно раздел III, т.3.5, б. „в” от документацията за участие в процедурата, „Протокол за извършен оглед на 
място в обект на възложителя” (Образец № 4) е задължително приложение към образец №3 “Техническо 
предложение” и в документацията е пояснено, че „Участник, който не е извършил оглед на обекта и е подал 
оферта за участие в настоящата процедура, ще бъде отстранен от участие в нея”. Комисията извърши 
проверка в клона на дружеството, към който се намира обектът по обособена позиция №4 и се установи, че нито 
участникът „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, нито съдружниците в обединението са извършил оглед. 
Съответно и участникът не е приложил към образец № 3 „Техническо предложение“ „Протокол за извършен оглед на 
място в обект на възложителя” (Образец № 4). 



[Type text] 
 
 

 
 

условия   
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №4, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

 
2.22.3. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
795 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи -8г. 
(осем) 
- за инсталации-дюкери и др.-8г (осем) 
- за тенекеджийски видове СМР – 5 г. (пет) 
- за топлоизолационни видове СМР – 5г. (пет) 
- за всички видове новоизпълнени 
конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях – 
10г. (десет) 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Съгласно изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата 
„Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, които започват да 
текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят 
минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти;”. 



[Type text] 
 
 

 
 

обявените от 
възложителя 

условия  

Предвид изискването на възложителя и предложените гаранционни срокове от участника, комисията заключи 
следното: 
- „за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи -8г. (осем)” предложението на 
участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.15 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което 
е изискване на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за инсталации - дюкери и др. - 8г (осем)”- от така фомулираното предложение комисията не може да установи 
какъв е видът на инсталациите и къде са уредени минималните гаранционни срокове за тях в Наредба №2 от 31 юли 
2003 г., тъй като дюкерите не са инсталации, а представляват хидромелиоративни/хидротехнически съоръжения.  
-  „за тенекеджийски видове СМР - 5 г. (пет)” – предложението на участника не надхвърля минималните 
гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел 
III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за топлоизолационни видове СМР - 5г. (пет)”. Съгласно чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за този 
вид строителна дейност са посочени следните мим.гаранционни срокове „за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна 
среда - 5 години”. Предвид неконкретизирането от страна на участника дали дейността ще се осъществява в 
агресивна или неагресивна среда, комисията не може да установи дали е спазено изискването на възложителя в 
раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в процедурата.  
- „за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 
10г. (десет)”- предложението на участника не надхвърля минималните гаранционни срокове в чл.20, ал.4, т.1 от 
Наредба №2 от 31 юли 2003 г., което е изискване на възложителя в в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за 
участие в процедурата.  
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №24, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

 
2.22.4. За обособена позиция №25, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
Линеен график, 
диаграми на 

Протокол за 
извършен оглед 



[Type text] 
 
 

 
 

изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

предмета на 
поръчката” 

работната ръка и 
механизацията. 

на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
401 - за I. Направа подходи и временни площадки 

по време на реконструкция на канала – пет 
години 
- за II. Почистване сервитута на канала от 
храсти и дървета – пет години 
- за III. Ремонт на облицован участък от 
канала, от км 0+000 до км.9+280 – 5г., като 
(конструктивни елементи)-бетонова облицовка 
на открити канали – 8-12см с бетон клас B20, 
W0, 4Хидро и почистване, ремонт и 
възстановяване на повредени части на 
вододелни съоръжения и всички свързани с 
това дейности – осем години 
- за IV. Ремонт на необлицован участък от 
канала от км 9+280 до км 11+250 – нова 
облицовка-5г. като (конструктивни елементи)-
бетонова облицовка на открити канали – 8-
12см с бетон клас B20, W0.4 хидро и доставка 
и полагане бетон клас В20, W0.4  с дебелина 
10см.-шапка на канала- осем години 
 

Приложен 
към образец 

№3 

Приложен към 
образец №3 

НЕ 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 

1. Съгласно раздел III, т.3.5, б. „в” от документацията за участие в процедурата, „Протокол за извършен оглед на 
място в обект на възложителя” (Образец № 4) е задължително приложение към образец №3 “Техническо 
предложение” и в документацията е пояснено, че „Участник, който не е извършил оглед на обекта и е подал 
оферта за участие в настоящата процедура, ще бъде отстранен от участие в нея”. Комисията извърши 
проверка в клона на дружеството, към който се намира обектът по обособена позиция №25 и се установи, че нито 



[Type text] 
 
 

 
 

с предварително 
обявените от 
възложителя 

условия  

участникът „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД, нито съдружниците в обединението са извършил оглед. 
Съответно и участникът не е приложил към образец № 3 „Техническо предложение“ „Протокол за извършен оглед на 
място в обект на възложителя” (Образец № 4). 
 
С оглед на изложеното и на основание раздел II, т.3.3.2, б.”а” от документация за участие в процедурата във 
връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията взе единодушно решение да предложи за отстраняване 
участника „Напоителни системи ГМ 2020“ ДЗЗД за обособена позиция №25, тъй като представеното от него 
предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

 
2.23. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24 
2.23.1. За обособена позиция №1, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 



[Type text] 
 
 

 
 

комисията 
относно 

съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 1 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.2. За обособена позиция №6, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за завършен монтаж на машини, съоръжения, 

инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и 
автоматика- 6г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 6 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.3. За обособена позиция №7, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 



[Type text] 
 
 

 
 

837 - за основен ремонт и реконструкция на 
хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 7 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.4. За обособена позиция №8, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 

Гаранционни срокове 
„Подход за 

изпълнение на 
предмета на 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 



[Type text] 
 
 

 
 

на обекта 
(календарни 

дни) 

поръчката” механизацията. на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 8 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.5. За обособена позиция №9, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 



[Type text] 
 
 

 
 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 9 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 



[Type text] 
 
 

 
 

участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.6. За обособена позиция №10, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
515 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 



[Type text] 
 
 

 
 

условия  работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 10 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.7. За обособена позиция №11, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 



[Type text] 
 
 

 
 

предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 11 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.8. За обособена позиция №12, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 12 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.23.9. За обособена позиция №24, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „Универсал строй“ за 
обособена позиция № 24 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ – участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26 
2.24.1. За обособена позиция №2, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
Приложен 
към образец 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

№3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.2. За обособена позиция №3, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 



[Type text] 
 
 

 
 

дни) 
1 2 3 4 5 

837 - за основен ремонт и реконструкция на 
хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 3 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.3. За обособена позиция №4, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 

Срок за Гаранционни срокове „Подход за Линеен график, Протокол за 



[Type text] 
 
 

 
 

участника за: цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

диаграми на 
работната ръка и 
механизацията. 

извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 4 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 



[Type text] 
 
 

 
 

 
2.24.4. За обособена позиция №5, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 



[Type text] 
 
 

 
 

Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 5 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.5. За обособена позиция №13, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 



[Type text] 
 
 

 
 

обявените от 
възложителя 

условия  

които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 13 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.6. За обособена позиция №14, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 

Констатации на 
комисията 

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 



[Type text] 
 
 

 
 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 14 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.7. За обособена позиция №16, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 16 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.8. За обособена позиция №25, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 

Приложен 
към образец 
№3 

Приложен към 
образец №3 

Приложен към 
образец №3 



[Type text] 
 
 

 
 

съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г.  

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 25 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
2.24.9. За обособена позиция №26, участникът представя подписан и подпечатан образец №3, който съдържа: 

Предложение на 
участника за: 

Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 
Срок за 
цялостно 
изпълнение 
на обекта 

(календарни 
дни) 

Гаранционни срокове 

„Подход за 
изпълнение на 
предмета на 
поръчката” 

Линеен график, 
диаграми на 

работната ръка и 
механизацията. 

Протокол за 
извършен оглед 
на място в обект 
на възложителя 
– Образец № 4. 

1 2 3 4 5 
837 - за основен ремонт и реконструкция на Приложен Приложен към Приложен към 



[Type text] 
 
 

 
 

хидромелиоративни, водоснабдителни 
съоръжения и системи - 9 г. 
- за основен ремонт и реконструкция на 
съществуващи строителни конструкции на 
съоръжения, включително и за земната основа 
под тях и за възстановени строителни 
конструкции на съоръжения, претърпели 
аварии - 9 г. 
- за хидроизолационни работи на съоръжения в 
неагресивна среда- 8 г.; в агресивна среда- 6г. 

към образец 
№3 

образец №3 образец №3 

Констатации на 
комисията 

относно 
съответствието на 
предложенията им 
с предварително 

обявените от 
възложителя 

условия  

1. Участникът е предложил гаранционни срокове за  които надхвърлят минималните гаранционни срокове по чл.20, 
ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съответно е спазено изискването на възложителя в раздел III, т. 3.5 б. „а”, т.2 от документацията за участие в 
процедурата, а именно: „Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и съоръжения, 
които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта издадено от ДНСК, 
които надхвърлят минималните гарнционни срокове по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;”.  
 
Комисията взе единодушно решение,  че техническото предложение на участника ДЗЗД „РТ Плюс“ за 
обособена позиция № 26 отговаря на предварително обявените от възложителя условия в документация за 
участие в процедурата и допуска участника до оценка на техническото предложение съгласно одобрената 
методика за оценка на офертите. 

 
3. На 09.07.2020г. в 16:00 ч., комисията приключи своята работа по разглеждане на офертите на участниците относно проверка за 
съответствието на предложенията им с предварително обявените от възложителя условия и допуска следните участници до оценка на 
техническите предложения, съгласно одобрената методика за оценка в документацията за участие в процедурата:  
3.1.  Участник № 4 „Райкомерс конструкшън“ ЕАД –за обособена позиция № 20; 
3.2. Участник № 17 ДЗЗД „Инфра-Мар 2020“ - за обособени позиции № 2 и 26;  



[Type text] 

3.3. Участник № 20 ДЗЗД „Водосбор 2020“  - за обособени позиции № 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 25 и 26 
3.4. Участник №27 „Хидро - вод строй“ ДЗЗД – за обособени позиции № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 24 
3.5. Участник № 28 ДЗЗД „Про-комплект“ – за обособени позиции № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 
3.6. Участник № 31 ДЗЗД „Универсал строй“ – за обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 24 
3.7. Участник № 32 ДЗЗД „РТ Плюс“ – за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 25 и 26 
Настоящият протокол е съставен и подписан, без изразени особени мнения във връзка с взетите решения и направените 
предложения от членовете на комисията.  

Комисия: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Евелина Божилова - Кабакова............................................... 

ЧЛЕНОВЕ: 
инж. Георги Михайлов............................................ 

Детелина Миткова............................................ 

Ваня Георгиева............................................ 

Николай Николов............................................ 

Личните данни са заличени на основание 
чл. 59 от ЗЗЛД.


