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П Р О Т О К О Л  

 
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 781/25.09.2020 г. на 

Директора на ТП „ДЛС Тракия” със задача: да разгледа и оцени постъпилата в ТП 
„ДЛС Тракия” допълнителна оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 
114/11.10.2017 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в 
съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП), 
след отправена писмена покана с изх. № 3788 от 15.09.2020 г., (по описа на изходящия 
пощенски регистър на ТП „ДЛС Тракия”), обявена чрез публикуване в профила на 
купувача в обособена електронна преписка по партидата на стопанството с ИМ 216. 

Днес 25.09.2020 г. комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС-Тракия”; 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Христо Кюлеханов – главен инженер при ТП „ДЛС-Тракия”; 
2. инж. Михаил Речников – строителен инженер, специалист „Проектиране и 

строителство” в ЦУ на ЮЦДП ДП – гр. Смолян,  
съгласно заповед № 781/25.09.2020 г. на директора на ТП „ДЛС – Тракия”, се 

събра на редовно и открито заседание в 11:00 часа в административната сграда на TП 
„ДЛС Тракия”, да разгледа и оцени постъпилата в ТП „ДЛС Тракия” допълнителна 
оферта, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 
„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 
„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП). В деловодството на 
стопанството е постъпила оферта от следния участник: 

1. Обединение „ГП” ДЗЗД с Вх. № 506/24.09.2020 г., 16:05 часа. 
Председателят на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с указани 

входящ номер и час на постъпване.  
Всички членове на Комисията, попълниха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  
Комисията оповести, че със заповед № 356/15.09.2020 г. директорът на ЮЦДП 

ДП – гр. Смолян е възложил на директора на ТП „ДЛС Тракия” да възложи извършване 
на строителство с предмет: „Основен ремонт на ГАП „м. Момин мост – м. Тъмраш 
развалините” в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тракия ”, ЕТАП 1: от км 
0+000 до км 7+494,00 и от км 7+850 до – до края – км 12+204.00.  

Предвид горното е изпратена и покана с изх. № 3788 от 15.09.2020 г. (по описа на 
изходящия пощенски регистър на ТП „ДЛС Тракия”) до Обединение „ГП” ДЗЗД, във 
връзка със сключено с последния рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 
„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 
„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП). 

В изпълнение на своите задължения комисията пристъпи към отваряне на 
постъпилата оферта.  
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Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, при отварянето на 
офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците могат да присъстват 
представители на участниците. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, подал 
оферта. Това обстоятелство се удостовери с присъствен списък – неразделна част от 
процедурната преписка. 

Комисията отвори на офертата на участника Обединение „ГП” ДЗЗД и обяви 
наличието на всички изискуеми според условията за участие документи 
включително наличието на ценово предложение на същия. 

С извършването на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието 
на комисията приключи в 11:20 часа. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 
разглеждане редовността на представените от участника документи както следва: 

След приключване на подробното разглеждане на документите, представени от 
участника, комисията констатира съответствието им с предварително обявените от 
Възложителя условия, същата пристъпи към разглеждане на техническото предложение 
за изпълнение на поръчката, представено с офертата на участника. 

Комисията след като разгледа всички представени от участника Обединение 
„ГП” ДЗЗД документи, констатира, че същият е изпълнил предварително поставените 
от Възложителя условия, поради което направеното от него предложение за изпълнение 
на поръчката се допуска до оценяване. 

Предложената от участника Обединение „ГП” ДЗЗД цена за изпълнение 
предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата за ЕТАП 1 е в 
размер както следва: 

 
ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА       

№ Наименование на видовете работа Мярка 
К-во-

ОБЩО 

Ед. Цена в 

лева без ДДС 

Обща 

стойност в 

лева без 

ДДС 

ЕТАП 1     

ЧАСТ: ПЪТНА       

Подготвителни работи       

1 Изсичане на дървета в обсега на трасето на пътя; м
2
 

75 

461,69 
0,00 0,00 

2 Почистване на трасето от храсти и пъни; м
2
 

75 

461,69 
3,40 256 569,75 

3 
Разрушване на съществуваща попорна стена от каменна зидария 

(от км 0+216.00 до км 0+243.00 дясно); 
м

3
 12,50 58,52 731,50 

Земни работи       

4 Изкоп в земни почви машинно (50%); м
3
 

13 

378,02 
6,46 86 422,01 

5 Изкоп в скални почви машинно (50%); м
3
 

13 

378,02 
11,96 160 001,12 

6 Взаимстван насип, вкл. транспорт и уплътняване; м
3
 

12 

168,33 
9,42 114 625,67 

7 Подравняване и уплътняване на земното легло;   м
2
 

43 

076,58 
3,07 132 245,10 

Пътни работи       

8 
Доставка и направа настилка от несортиран трошен камък, вкл. 

уплътняване и всички свързани стова разходи; 
м

3
 

13 

431,71 
51,69 694 285,09 

9 
Доставка и направа на настилка от несортиран трошен 

камък за банкети; 
  м

3
 4 801,87 51,69 248 208,66 

Надзиждане на попорни стени       

10 

Доставка и изливане на място на бетон клас С 25/30, включително 

кофраж и всички необходими материали без армировката и всички 

свързани стова разходи; 

м
3
 57,50 247,22 14 215,15 

11 Доставка и полагане на армировъчна стомана N10, клас В500; кг 3 762,15 1,98 7 449,06 

Други видове работи       

12 Направа на необлицован отводнителен окоп; м' 
11 

679,03 
13,53 158 017,28 
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13 
Доставка и полагане на геостексител 200г/м

2
,включително всички 

свързани с това разходи; 
м

2
 453,00 6,82 3 089,46 

14 Доставка и направа на габиони 1.0/1.0/2.Ом; бр. 335 345,02 115 581,70 

15 Заскаляване на откоси с едроломен камък; м
3
 3 605,28 36,54 131 736,93 

16 

Доставка и полагане на ограничителна система за пътища съгласно 

БДС ЕИ 1317, степен на задържане N2 -ТИП И2-А-\Л/4, 

включително всички свързани с това разходи; 

м' 510,00 68,63 35 001,30 

17 

Доставка и полагане на ограничителна система за пътища съгласно 

БДС ЕИ 1317, степен на задържане Н1 - ТИП Н1-А-\М4 ВУУ, 

включително всички свързани с това разходи; 

м
1
 54,00 105,00 5 670,00 

Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т. 17 64 915,49 

Общо 2 228 765,27 

 

№ Наименование на видовете работа  Мярка 
К-во-

ОБЩО 

Ед. Цена в 

лева без 

Обща 

стойност в 

лева без 

ДДС 

ЧАСТ: СЪОРЪЖЕНИЯ         

Разваляне         

1 Разваляне на настилка от трошен камък; м
3
 80,73 11,96 965,53 

2 Разваляне на изравнителен бетон и превоз на депо; м
3
 23,90 58,52 1 398,63 

3 Разваляне на стоманобетон и превоз на депо; м
3
 31,78 58,52 1 859,77 

4 
Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на 

депо; 
м

2
 570,21 7,88 4 493,25 

5 Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо; м 54,60 15,98 872,51 

6 Демонтиране на съществуваща ОСП и превоз на депо; м 464,10 13,73 6 372,09 

7 Разваляне на каменна зидария; м
3
 30,09 58,52 1 760,87 

8 
Демонтиране на съществуващи дилатационни фуги и превоз на 

депо; 
м 12,00 17,84 214,08 

Ремонтни работи     

9 Възстановяване на насипи около устои; м
3
 151,20 27,26 4 121,71 

10 Машинен изкоп в земни почви; м
3
 96,60 6,46 624,04 

11 Машинен изкоп в скални почви; м
3
 58,80 11,96 703,25 

12 
Ръчен изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, 

транспортиране и разтоварване на депо; 
м

3
 1,58 18,21 28,77 

13 
Почистване на вток и оток съоръжения, включително и на руслото 

в обсега на съоръженията и всички свързани стова разходи; 
м

3
 136,29 23,90 3 257,33 

14 

Излят на място бетон С12/15 за подложен бетон, включително 

кофраж и всички необходими материали без армировката и 

всички свързани стова разходи; 

м
3
 11,03 182,92 2 017,61 

15 

Излят на място бетон С20/25 за бетон за равност, включително 

кофраж и всички необходими материали без армировката и 

всички свързани стова разходи; 

м
3
 81,68 238,00 19 439,84 

16 

Излят на място бетон С30/37 за строителни конструкции, 

включително кофраж и всички необходими материали без 

армировката и всички свързани с това разходи; 

м
3
 253,71 286,14 72 596,58 

17 Армировъчна стомана В500; кг 
26 

898,18 
1,98 53 258,40 

18 Листова хидроизолация; м
2
 751,05 31,69 23 800,77 

19 Защитен пласт за хидроизолацията от неармиран бетон С20/25; м
3
 2,66 238,00 633,08 

20 ОСП H2W4 при съоръжения и подпорни стени; м 391,02 105,00 41 057,10 

21 
Парапет за пешеходци при съоръжения и подпорни стени, 

подходящ за комбинация с ОСП; 
м 391,02 91,10 35 621,92 

22 ОСП N2W4; м 758,10 68,63 52 028,40 

23 Елементи за връзка; бр 76 12,85 976,60 

24 Елементи ОСП за зануляване с дължина 4 м; бр 76 247,12 18 781,12 

25 Дилатационни фуги с максимална дилатация 25 мм; м 12,00 24,00 288,00 

26 Анкериране на дюбели с епоксиден разтвор; бр 4 602 28,50 131 157,00 

27 

Почистване на корозирал бетон и армировка чрез струйна 

обработка с пясък или водно бластиране и свързани с това 

разходи; 

м
2
 474,39 38,30 18 169,14 

28 

Обработка на почистените повърхности по конструктивни 

елементи с подходящ свързващ грунд и защита на армировката от 

корозия отговарящи на стандарт ЕМ 1504 и всички свързани с това 

м
2
 474,39 14,10 6 688,90 
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разходи; 

29 

Възстановявано геометрията на напречно сечение и разрушено 

бетонно покритие по конструктивни елементи с подходящи 

саниращи средства отговарящи на стандарт ЕМ 1504 и всички 

свързани с това разходи; 

м
2
 173,33 65,55 11 361,78 

30 Повърхностно импрегниране на тротоарни блокове; м
2
 24,26 29,50 715,67 

31 
Почистване и възстановяване на фугите от каменна зидария и 

всички свързани стова разходи; 
м

2
 564,08 13,55 7 643,28 

32 Възстановяване на каменна зидария; м
3
 32,76 79,00 2 588,04 

33 Доставка и монтаж на габиони 1/1/2 м; бр 34 308,48 10 488,32 

34 Доставка на подходящ материал за запълване на габиони; м
3
 68,20 36,47 2 487,25 

35 
Доставка, полагане и уплътняване на подходящ материал за 

трошенокаменна настилка; 
м

3
 95,52 51,69 4 937,43 

36 Импрегниране на елементи от дърво; м
2
 5,25 6,15 32,29 

37 Едроломен камък (6=400-600), тампониран с бетон С30/37; м
2
 52,50 145,50 7 638,75 

38 Отводнителен улей тип "Италиански"; м 79,80 50,50 4 029,90 

39 Отбиване на река; гл. сума гл. сума 9 000,00 9 000,00 

40 Водочерпене; гл. сума гл. сума 5 000,00 5 000,00 

Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т. 40 17 073,27 

Общо 586 182,27 

 

№ Наименование на видовете работа  Мярка 
К-во-

ОБЩО 

Ед. Цена в 

лева без 

Обща 

стойност в 

лева без 

ДДС 

ЧАСТ: МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ       

1 
Изкоп за съоръжения в земни почви машинно (95% от 

20%); 
м

3
 125,55 6,46 811,05 

2 Изкоп за съоръжения в скални почви машинно 80%; м
3
 528,63 11,96 6 322,41 

3 Изкоп за съоръжения в земни почви ръчно (5% от 20%); м
3
 6,61 18,21 120,37 

4 
Направа на тръбни водостоци ф50 и всички свързани с 

това дейности; 
бр 14 2 912,21 40 770,94 

5 
Направа на тръбни водостоци ф100 и всички свързани с 

това дейности; 
бр 20 8 151,55 163 031,00 

6 
Доставка и полагане на НСРА-18-2.16/1.62, вкл. всички 

свързани стова разходи; 
м' 10,00 892,40 8 924,00 

7 Доставка и полагане на пясък за подложка; м
3
 6,60 37,99 250,73 

8 

Доставка и изливане на място на бетон клас С 25/30, 

включително кофраж л всички необходими материали 

без армировката и всички свързани стова зазходи; 

м
3
 67,06 247,22 16 578,57 

9 

Доставка, направа и уплътняване на обратна засипка от 

дрениращ материал, както и всички свързани с това 

работи; 

м
3
 63,60 29,19 1 856,48 

10 

Оформяне и заскаляване с едроломен камък при 

оттоците и укрепване на откоса с каменен насип за 

стоманени тр. вод. в/у цим. р.р; 

м
3
 18,00 36,54 657,72 

11 
Доставка и полагане на армировъчна стомана В500, 

включително всички свързани с това разходи; 
кг 72,00 1,98 142,56 

12 Разрушаване на каменна зидария; м
3
 18,92 58,52 1 107,20 

13 Възстановяване на каменна зидария; м
3
 3,63 79,00 286,77 

14 

Разваляне на съществуващи водостоци отст.б. тръби, вкл. 

натоварване и извозване и всички свързани с това 

разходи; 

м
3
 151,84 49,70 7 546,45 

Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т. 14 7 452,19 

Общо 255 858,44 

  

 
Обща стойност 

  
 

 
  Възложител: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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ОБЕКТ: „Основен ремонт на ГАП „Местност Момин мост – местност Тъмраш развалините”, 

находящ се на територията на ТП „ ДЛС Тракия ”  

№ по ред Описание на строително-монтажни работи Обща цена (лева) 

1 Всичко по част „Пътна”: 2 163 849,78 

2 Всичко по част „Съоръжения”: 569 109,00 

3 Всичко по част „Малки съоръжения и отводняване” 248 406,25 

                              ВСИЧКО: 2 981 365,03 

4 
Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до 

т. 3 
89 440,95 

                                                                               ОБЩО: 
3 070 805,98 

 
Част „Пътна”: 2 163 849,78 лв. (два милиона сто шестдесет и три хиляди 

осемстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС; 
Част „Съоръжения”: 569109,00 лв. (петстотин шестдесет и девет хиляди сто и 

девет лева и нула стотинки) без ДДС; 
Част „Малки съоръжения и отводняване”: 248406,25 лв. (двеста четиридесет и 

осем хиляди четиристотин и шест лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС; 
Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от част „Пътна”, 

част „Съоръжения” и част „Малки съоръжения и отводняване”:  89 440,95 лв. 
(осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и пет 
стотинки) без ДДС; 

Обща стойност за извършване на строителството: 3 070805,98 лева (три милиона 
и седемдесет хиляди осемстотин и пет лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС.  

  
Участникът е спазил условието за ненадвишаване посочените от него цени в 

сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. 
Въз основа на така направеното предложение от участника, комисията прави 

следното класиране:  
Първо място – Обединение „ГП” ДЗЗД. 
Предвид гореизложеното комисията предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия” 

да възложи изпълнение на поръчката „Основен ремонт на ГАП „м. Момин мост – м. 
Тъмраш развалините” в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тракия ”, ЕТАП 1: от 
км 0+000 до км 7+494,00 и от км 7+850 до – до края – км 12+204.00.   

 на участника Обединение „ГП” ДЗЗД. 
Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа. 
Настоящият протокол, съставен в един екземпляра, се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 4, изречение второ от 
ППЗОП. 

 
Комисия: 

 
1. Емануил Димитров: (п) 
 
2. инж. Христо Кюлеханов: (п) 
 
3. инж. Михаил Речников: (п)  
 
 
(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „ в” от Регламент (ЕС) 
2016/679 

 
 
 
 

 


