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Техническите спецификации са представени и подробно описани в Приложение към 

документацията за участие. 

Избраният за изпълнител участник следва да изпълни предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните 

изисквания и добрите практики в областта на предмета на поръчката. 

Поръчката следва да бъде изпълнена при спазване на максимално допустимите, 

съгласно настоящата документация срокове. 

 

Техническото предложение трябва да представя цялостен подход за качествено 

изпълнение на отговорностите и задълженията на Изпълнителя на СМР, като за целта 

разработката трябва да включва: 

Организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка, включваща 

етапи и последователност* на извършване на строителноZмонтажни работи /СМР/, 

отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, 

тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна 

уредба, техническата документация и предложения линеен график за изпълнение. 

Необходимо е да са посочени видовете СМР и технологията на изпълнение на 

предвидените дейности. Участникът да представи подход за доставка на материалите, начин 

на складиране, начин на влагане и изпитвания. Да е посочен входящия контрол от страна на 

експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, 

оборудване и други стоки на обекта. 

Участниците следва да предложат система от мерки за осигуряване на качество по 

време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще 

упражняват по време на изпълнението. Следва да са предвидени и мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно, намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 

кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп. 

Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от 

предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и 

диаграма на работната ръка. Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на 

строителноZмонтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще 

изпълняват съобразно тяхната функции. 

С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на 

планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и 

предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника. 

Линеен график: 

Z В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и 

разпределение на работната сила и механизация, съответстващи на технологичната 

последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, 

съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка. 

Z Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на 

предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности 

и да предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на 

съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи 

при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни 

дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя. 

Z Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява от 

участие в поръчката. 

Z Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, 

продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото 

оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. 



 

Z В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Към линейния 

график следва да са приложени диаграми на работната ръка и на механизацията. 

Z Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията и 

останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, 

както и по отношение на информацията, съдържаща се в отделните части на самия линеен 

график. 

* Под "етапи и последователност" следва да се има предвид, че изпълнението на обекта 

трябва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти при изпълнение, периоди за 

одобрение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности. 

 

ВАЖНО! До отваряне на ценовото предложение ще бъдат допуснати единствено 

предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към 

съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на 

останалите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на 

Техническата спецификация и инвестиционния проект за обекта, на действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира 

като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от 

ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, комисията, назначена да проведе процедурата, проверява 

дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават 

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на 

Участниците, които: 

�� не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата 

спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение. 

�� съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: 

Z� краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; 

Z� непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на 

дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя; 

Z� посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би 

било невъзможно постигането на крайния резултат; 

Z� представяне на Обяснителна записка, в това число и технология и етапност на 

изпълнение, която съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен 

календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка) и/или 

диаграма на механизацията, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение 

на отделни дейности. 

  

III. УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1.�Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са 

български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и 

предварително обявените от възложителя условия. 




























