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Подписите са заличени на основание чл. 42,
ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 11.05.2017 г.,
след осъществен контрол по реда на чл. 97, ал. 4. от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 11.05.2017 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-244/28.04.2017 г. на Кмета
на Община Царево, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улична
канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от
РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община
Царево“. се събра комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Резервен член:
1.Ина Маврова- юрисконсулт при ОА-Царево
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В съответствие с описаното в Протокол от 28.04.2017 г. и във връзка с прилагането на
разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и чл.103, ал.5 от ЗОП,
Протоколът е изпратен на всички участници в процедурата на 02.05.2017 г. за изпълнение на
указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация.
На всички участници, Протокол от 28.04.2017 г. е изпратен по електронна поща на
02.05.2017 г., подписан с електронен подпис, като същия е получен.
Освен това участниците „Северни води” ООД и „Водоканалстрой“ ООД са получил
Протокола на 02.05.2017 г. по факс.
Участникът „СМК-Монтажи“ АД е получили Протоколът на 09.05.2017 г., видно от
обратната разписка.
Комисията приема 02.05.2017 г. за датата, от която започва да тече срокът от 5 работни дни
за предоставяне на допълнителни документи, тъй като протоколът е изпратен по предвиден от
ЗОП ред, по електронните пощи на участниците, посочени в офертата. Съответно срокът
изтича на 10.05.2017 г. Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни,
участниците са направил допълнения към офертите си по реда, който им беше указан, като са
входирани Допълнителни документи, както следва:
1. „Водоканалстрой“ ООД с вх.№ 53-01-611/1/05.05.2017 г.
След изтичането на срока за получаване на Допълнителните документи, Комисията
пристъпи към разглеждането им.
I. Комисията отвори плика с допълнително представените от участника 1.
„Водоканалстрой“ ООД документи и установи, че същият е представил:
1 Коригиран списък на персонала, който ще изпълнява поръчката ( Образец № 8), от който
е видно професионалният опит на техническия ръководител инж. Димитър Костов, на
инж.Тошка Кралева-геодезист и на Живка Балутева- спец. по опазване на околната среда,
както и кой от посочените технически лица ще изпълняват функциите на: технически
ръководител на обекта и отговорник по контрола на качеството.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участникът „Водоканалстрой“ ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане и оценка на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
II. Тъй като в законоопределения срок от 5 работни дни от участника „СМКМонтажи“ АД не са постъпили допълнителни документи, на основание чл. 107, ал.2 ,
буква „а“ от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП Комисията единодушно реши да
отстрани участника от по-нататъшно участие от процедурата.
Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на допуснатите
участниците съобразно одобрената с документацията методиката за оценяване както следва:
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Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)
Изчислява се по формулата:
ССМР = (ССМРmin / ССМРi) х 100 = ...... (брой точки)
където:
ССМРi е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото
предложение на съответния участник;
ССМРmin е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото
предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение.

I. „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
ССМР = 50/50 х 100
ССМР = 100 точки
II. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД
ССМР = 50/80 х 100
ССМР = 62.50 точки

Оценки по Показател М1 „Мерки за управление на риска по време на строителство“ и
Показател М2 „Мерки за опазване на околната среда“:
I.„СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
ПОКАЗАТЕЛ М1 „МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“:
I.Описание на разгледаните аспекти и сфери на влияние на описаните в методиката
рискове
1.Въведение: При изпълнение на обекта, организацията на дейностите се осъществява на база
въведени и прилагани определен брой принципи за ефикасно управление на риска, при
разработване, внедряване и непрекъснато подобряване на организационната рамка. Процесът
на управление на риска е успешно интегриран в процесите на управление на цялата
организация, в нейната стратегия и планиране, управление, създаване на отчети, както и в
политиките, ценностите и културата на организация. Внедряването и поддържането на
управлението на риска е в съответствие с БДС ISO 31000:2001г. „Управление на риска.
Принцити и указания“, Интегрираната система за управление на качество, безопасност и
околна среда на база стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHASIS18001:2007, както
и най-добрите приложими методи за оценка на риска и решаване на проблеми.
Описание на ползите от прилагането на систематичен подход за управление на рисковете:
1.Увеличаване възможността за постигане на целите;
2.Насърчаване изпреварващото управление;
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3.Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие върху риска в цялата
организация;
4.Подобряване идентификацията на възможностите и заплахите;
5.Постигане на съответствие с изискванията на нормативните актове и международни
стандарти;
6.Гарантиране на качество на задължителни и доброволни отчети;
7.Подобряване управлението като цяло;
8.Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни;
9.Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;
10.Подобряване на средствата за управление;
11.Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху риска;
12.Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност;
13.Подобряване на постиженията по отношение на здравето и безопасността и опазване на
околната среда;
14.Подобряване способността за предпазване от загуби и управлението на инциденти;
15.Свеждане до минимум загубите;
16.Подобряване на организационния опит;
17.Подобряване устойчивостта на организацията.
Управлението на риска като процес включва:
-Идентифициране на рисковете;
-Качествен и количествен анализ на риска;
-Планиране на действия за преодоляване на риска;
-Следене и контролиране на риска.
Стратегии за управление на рисковете:
-Избор на действие;
-Предпазване;
-Ограничаване;
-Трансфериране;
-Приемане;
-Овладяване.
Кандидатът предлага специфичен инструмент „Основна Риск Матрица“ (GRM),който е
изключително подходящ за идентифициране и оценка на риска бързо и икономически
ефективно.
На база дългогодишен опит и експертни проучвания и данни на бизнеса в „матрица“ са
установени 14 категории на риска и 77 свързани с тях .Основната категория е „Технологичен и
оперативен риск“ – разделена на инженерен и риск при изпълнение.
Оперативен риск включва липсата на комуникация и координация в проекта,
производителността на труда и неправилното планиране.
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Инженерен риск включва неадекватни инженерни проекти, непълен обхват на проект,
неадекватни спецификации и разлики между действителните стойности и инженерните
предложения.
Строителство
Основни рискове:
-риск да не завърши проекта;
-риск от превишаване на бюджета;
-риск от закъснение за пускане в експлоатация на обекта;
-риск за околната среда;
Експлоатация
Основни рискове:
-риск от изпълнението ;
-регулаторни рискове;
Риск за околната среда;
Пазарен и ценови риск
1.
Времеви рискове
-Закъснение началото на започване на работите по договорите за инженеринг и строителство
Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта
Възможни аспекти на проявление на риска при изпълнение на Договора
2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес
Възможни аспекти на проявления на риска при изпълнение на Договора:
-Забавяне издаването на съответните разрешителни, което води до забава на стартирането на
СМР;
-Нарушаване на строителния график и удължаване на срока на изпълнение на Договора за
строителство;
-Проблеми на индустриалните отношения на Изпълнителя на строителството и на
отношенията му с доставчици/други участници в строителния процес;
-Забавяне на реализацията на проекта и на Общинския план за развитие на Община
Царево,съгласно заложените в него срокове;
-Невъзможност за осигуряване на качествено обслужване на населението-достъп на МПС по
уличната пътна мрежа, електро и водоподаване;
-Чести аварии поради липса на пълна информация за подземната инфраструктура и спиране на
водоподаването;
3.Липса/недостатъчна координация в сътрудничеството между заинтересованите страни в
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рамките на проекта
Възможни аспекти на проявление на риска при изпълнение на Договора:
-Закъснения при избора на Изпълнител и при сключване на договор с Изпълнители на
строителството и със Строителен надзор;
-Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до забавяне на
изпълнението на Договора;Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР;
Удължаване на срока за изпълнение на строителството;
-Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по договора от страна на
Възложителя;
-Забава на строителството по трасето, което води да некачествено обслужване на населението
–достъп до МПС по уличната пътна мрежа, електро и водоподаване;
-Неподобрена система за управление на питейните и отпадъчни води на територията та
гр.Царево;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС
Възможни аспекти на проявление на риска при изпълнение на Договора:
-Промяна на обхвата на изготвения вече работен проект на канализационна и водопроводна
мрежа във връзка с промени в нормативната база, свързана с проектирането;
-Промяна на технологията на изпълнение на строителството, която ще доведе до промени в
единичните стойности и количества на заложените в договора СМР;
-Инфлационно оскъпяване на стойността на изпълнение на проекта, вследствие на изменение
на законодателството в областта а данъчното облагане , социалното осигуряване, митнически
процедури за внос/износ, местните данъци и такси и/или други държавни такси;
-Затруднение за Изпълнителя при отчитане на СМР към Възложителя, вследствие на промени
в изискванията;
5.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
страна на Възложителя
6. Трудности при изпълнение на проекта
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други
форми на негативна реакция от страна на местното население.
8. Други рискове
9. Опасности по ЗБУТ при изпълнение на СМР
Разработена е програма за управление на риска; Мерки за недопускане /предотвратяване на
риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът е предложил задълбочено описание на
указаните от възложителя рискове, като е засегнал всички възможни аспекти на
проявление. Разработени са конкретни и ефикасни мерки за преодоляване и
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предотвратяване на рисковете, с цел да не
изпълнението на дейностите по проекта.
ОЦЕНКА: 100 точки.

окажат негативно влияние върху

ПОКАЗАТЕЛ М2 „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“:
Опазването на околната среда, чрез по-рационално и по-икономично изразходване на
природните ресурси, чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата, в почвата, в
отпадните води от производството и чрез въвеждането на нови екологично по-чисти
технологии и продукти, е наложено като фирмена политика и стратегия.
Нормативни изисквания: Като се има предвид естеството на извършваните строително –
ремонтни и строително – монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва да
спазваме включва следните нормативни документи:
-Закон за опазване на околната среда
-Закон за управление на отпадъците
-Закон за водите
-Закон за чистотата на атмосферния въздух
-Закон за защита от шума в околната среда въздух
-Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали
и др.
Изготвя се годишно Чек лист за оценяване на съответствието, като съпоставка между
актуалните изисквания от 22 броя нормативни документи в областта на околната среда, и
прилагането им в политиката и програмата от мерки на фирмата.
Отрицателни въздействия по време на строителство:
-От естеството на предвижданите работи;
-От вида на използваните материали.
Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, почви, шум
и други) при извършване на строително-монтажните работи на настоящия обект
-Периодично се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на
даден строителен обект и тяхното влияние върху околната среда(околните зелени площи,
подходи, улици, въздух, шумни дейности и др.).Набелязаните елементи се включват в
програми за управление на въздействието на конкретни строителни дейности върху околните
пространства. Полагат се грижи за запазване, възстановяване и подобряване на околната
среда, като предварително са осигурени необходимите финансови средства.
-Екологосъобразен избор на строителни материали – когато се избират строителни материали
за даден проект, те трябва да отговарят на категорията „Екологично безопасен“, което ще
помогне да се минимизират разходите за материали и енергия, да се намалят отпадъците, да
се увеличи експлоатационния срок на сградата и да се осигури здравословна среда в нея.
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Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на
материали:
Атмосферен въздух: При извършване на СМР ще бъдат изпълнени всички изисквания на
Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии: транспортните коли,
натоварени със земна мас или насипни товари, ще се покриват с плътен брезент; оросяване на
запрашените улиците и строителната площадка и ежедневно почистване; при вятър опаковане
и стабилизиране на леките материали и др.
Шум и вибрации: свеждане до минимум работата на машини на празен ход; изграждане на
шумопоглъщащи прегради; използване на машини с по-ниски емисии на шум; строителните
работи се извършват от 7,00 до 19,00 часа и се спират в периода от 14,00 до 16,00 часа.
Води: Осигуряване на химически тоалетни на обекта; заустване на отпадните води от мивки,
да се отвежда в резервоари; .
Земи и почви: укрепване на изкопите; инструктаж на персонала; измиване, зареждане
итехническо обслужване на строителната техника и механизация ще се извършва на
оборудвани за целта места.
Растителен и животински свят: схема на обекта с определени маршрути за движение; зоните
за складиране на материали и работни помещения да са в съответствие с ПБЗ; ограждане на
зелените площи с цел съхранението им; ако се налага унищожаване на дървесна растителност
да е съгласувано с Възложителя; инструктаж на персонала.
Ландшафт и биоразнообразие: временни ограждения и покрития на тревни площи и
насаждения.
Отпадъци: събиране, извозване и депониране, в съответствие с Наредбата за управление на
строителните отпадъците; влагане на рециклирани строителни материали; разделно събиране
на обособените за това места; инструктаж на персонала; забранява се изгарянето на битови
отпадъци; поддържане на чиста строителна площадка.
Улици и общински пътни комуникации (паркинги и площадки):ограждане на строителната
площадка и осигуряване на денонощен пропускателен режим; обособено място за измиване на
гуми при излизане на пътната мрежа; покриване на всички коли транспортиращи отпадъци,
инертни и други материали ще се покриват с брезент.
Културно наследство: при непредвидено разкритие на подобен обект, се предвижда спиране
на изкопните работи и уведомяване на компетентните органи.
Емисии на парниковите газове: по време на изпълнение на настоящия проект не се предвижда
подобни емисии, които да окажат влияние на атмосферата.
Директно социално въздействие: известно негативно социално въздействие е присъщо за
всички проекти за развитие, които създават временен дискомфорт, но със завършване на
проекта, те ще бъдат елиминирани.
Здравен фактор: На обекта ще се изготви оценка на риска, съобразена със специфичните
дейности и длъжности, ангажирани на строителната площадка. На строителния обект ще са
осигурени колективни и лични предпазни средства за защита
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Мониторинг: Мониторингът включва конкретно описание на мерките за мониторинг(свързани
с мерките за намаляване на вредните въздействия, предложени в плана за намаляване на
вредните въздействия), с параметрите, които трябва да се измерват, методи, които да се
прилагат, места за вземане на образци, честотата на измерванията: конкретно описание на
организационните схеми и процедури за отчитане.
План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда на строителния
обект:
В табличен вид са представени елементи на околната среда с вредно влияние от СМР и
конкретните мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие.
Пряка отговорност за управлението на строителните отпадъци и цялата дейност по
управление, опазването на околната среда, носи Техническия ръководител на обекта.
Съдействие при извършване на дейностите на обекта, които биха могли и засягат елементи на
околната среда, Техническият ръководител може да получи от Специалист околна среда от
административния отдел на фирмата. Всеки служител на фирмата, в границите на своите
служебни задължения, е запознат и задължен да спазва мерките, приети от фирмата за
опазване на околната среда, както и да отстранява или съответно да информира за
потенциални опасности за замърсяване на околните пространства на строителните площадки
на фирмата. Ръководството се ангажира на предприеме.
АНАЛИЗ: Кандидатът е разработил подробно мерки за опазване на околната среда по
всеки един от посочените аспекти. Предвиден е План за организация по изпълнение на
мерките за опазване на околната среда на строителния обект с ясно описание на
дейностите за мониторинг, с конкретни мерки за контрол и отговорности на персонала.
ОЦЕНКА: 100 точки.
II. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД
ПОКАЗАТЕЛ М1„МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВО“:
Показател М1 „Мерки за управление на риска по време на строителство“:
В широк смисъл рискът може да се разглежда като описание на видовете заплахи, на
които може да бъде подложена дейността на фирмата и вероятността за тяхното реализиране.
- Видове подходи за оценка на риска
-Количествени подходи – рискът се измерва в парични загуби.
-Качествени подходи – рискът се измерва в качествени термини, задавани с помощта на
степени.
-Едномерни подходи – разглеждат ограничен брой компоненти
-Многомерни подходи – разглеждат допълнителни компоненти при измерване на риска (
видимост, надеждност, безопасност, или производителност)
I.Класифициране на възможните опасности на строежа:
1. Забава в срок и неспазване графика за изработка и доставка на материали и
технологично оборудване – ниска степен
Протокол № 2 /11.05.2017 г .
„Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон
1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“.
Страница 9 от 13

2.Сериозно изоставане в изпълнението на СМР-ниска степен
3.Преразход на материали ш/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проектаниска степен
4.Неуспешни единични или комплексни изпитания-ниска степен
5. Констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 да БЗУТ довели до временно
спиране работата на обекта – средна степен
6. Вероятност от поява на рисково събитие – форсмажорни обстоятелства – средна
степен
7. Задълбочаване на финансовата криза, в резултата на което има рязък скок на
цената на горивата, респективно на строителните материали- висока степен
8. Неточност на проекто-сметната документация, водеща до завишаване
себестойността на обекта – ниска степен
9. Промени или нарушаване на някой законови норми, процедури, правила на добрата
практика и др. – средна степен
II. Управление на риска
Целта за намаляване на риска не е задължително да премахне риск, а поскоро да го ограничи.Процедурите, създадени от организацията с цел намаляване на риска, се
наричат вътрешни контролни дейности.Оценката на риска трябва да играе ключова роля при
избора на подходящи контролни дейности. При създаването на система за вътрешен контрол е
важно установените контролни дейности да са пропорционални на риска.
III. Наблюдение и анализ на резултатността на действията по управление на
риска
Включва: сравнение на очакваните с действителните рискове, оценяване на
ефекта на действията по управление на риска, установяване на изразходваните средства и
време за управление на риска, обобщени изводи.
IV. Контролни дейности –контролните дейности са политиките и процедурите,
създадени с цел намаляване на рисковете и постигане на целите на организацията.
Контролните дейности се осъществяват в цялата организация, на всички
равнища и във всички функции.Те биват откриващи и превантивни и включват, например:
процедури за упълномощаване и одобрение; разделение на отговорностите (оторизиране,
обработка, записване и проверка); контрол върху достъпа на ресурси и данни; потвърждения;
съгласуване;проверки на текущото изпълнение;проверки на операции, процедури и
дейности;наблюдение (възлагане, проверка и одобрение, насочване и обучение);
V. Конкретни дейности и мероприятия за предотвратяване на риска от сериозни
нарушения по Наредба № 2 за БЗУТ довели до временно спиране работата на обекта.
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на
СМР, включително и местата със специфични рискове.
Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.
Списък на отговорните длъжностни лица
Съвместна работа на строителната площадка
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Места на санитарно- битовите помещения
Схема на осветление на работните места
Схема и вид на сигнализация за бедствия, аварии, пожари и злополуки
Информационна табела
Нормативна уредба
Най-важните изисквания са:
Преди започване на СМР строителят определя с писмена заповед отговорно лице
за безопасна експлоатация на подемно-транспотните машини, монтажните инструменти и
приспособления и такелажни средства, което : осъществява контрол за техническо състояние и
безопасна експлоатация на товароподемните машини и др.
Описани са мерките за контрол при работа на строителния обект.
АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът е упоменал всички възможни рискове,
но описанието е формално и недостатъчно конкретно. Мерките, които са предложени не
гарантират изцяло недопускане и преодоляване на риска.
ОЦЕНКА: 50 точки.
ПОКАЗАТЕЛ М2 „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“:
Мерките за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти:
Контролирано провеждане на проектните и строителни работи с оглед осъществяване на
максимално опазване на естествената растителност и местообитанията;
Да се запазят части от съществуващата растителност и да се включат в зелена система;
Чрез подходящи ограждения и прилагане на система от мероприятия, да се ограничи риска от
аварии и навлизане на инвазивни или чужди видове в местообитанията опазвани в зоните,
които са в непосредствена близост с инвестиционното предложение;
Чрез подходящи ограждения около строителните обекти да се предотврати допълнителното
унищожаване на растителността в местата на движение на техниката;
Предотвратяване на унищожаването на растителността и местообитанията, чрез засипване и
утъпкване;
Да се направи точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на
терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност;
Строителството да започне извън гнездовия период на птиците;
Да не се третират с химически вещества тревна покривка и пътища;
Да не се извършват интензивни коситби на зелените площи;
Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от строителните машини, с което ще се
предотврати замърсяването на почви и води в границите на защитените зони;
Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните
дейности, чимове и храстова растителност;
При строителството да се иззема хумусният слой от площите, предвидени за застрояване и да
се депонира на специално отредена за целта площадка на територията на обекта.
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Описани са и други мерки за опазване на околната среда
АНАЛИЗ: Кандидатът е описал мерките за опазване на околната среда, но не е
разработил всички аспекти съгласно изискванията на Възложителя, а именно: Няма
разработени: 1.Съответствие със законодателството на България или на ЕС,
3.Подобряване системата за управление на околната среда, 4. Осигуряване
компетентност и екологична култура на персонала, 5.Използване на влаганите
материали и оценка на влиянието им върху околната среда, 6 Създаване на отпадъци,
повторно използване , екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.
ОЦЕНКА: 10 точки.
Преди да премине към оценяване на ценовите предложения Комисията констатира, че е не е
необходимо да се направи проверка за необичайно благоприятни оферти по 72 от ЗОП във
връзка с чл. 195 от ЗОП и чл.103, ал.5 от ЗОП, тъй като са допуснати само 2 оферти до
оценяване на ценовото предложение.
Комисията премина към оценяване на ценовите предложения по формулата:
Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се изчислява по
формулата:
Ц = Цmin / Цn х 100 = ……… (брой точки),
където:
Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду
допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.
Цn – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без
включен ДДС.у
Участниците получиха следните оценки на ценовите предложения:
I.„СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
Ц = 267 540.44/267 540.44 х 100
Ц= 100 точки
II. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД
Ц = 267 540.44/268 532.45 х 100
Ц= 99.63 точки
Комисията премина към комплексната оценка на офертите на участниците по
следната формула: КО = ССМР х 0,20 + М1х 0,15 + М2 х 0,15 + Ц х 0,50, където:
КО – комплексна оценка на офертата;
ССР – получен брой точки за изпълнение на СМР;
М1 – получен брой точки относно Мерки за опазване на околната среда
М2 – получен брой точки относно Мерки за управление на риска по време на
строителството
Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка
без включен ДДС.
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I. „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
КО = 100 х 0,20 + 100х 0,15 + 100 х 0,15 + 100 х 0,50
КО= 20+ 15+15+ 50
КО= 100 точки
II. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД
КО = 62,50 х 0,20 + 50 х 0,15 + 10 х 0,15 + 99,63 х 0,50
КО = 12,5+ 7,5 +1,5 + 49.82
КО= 71,32 точки
На основание изложеното до тук, Комисията прави следното класиране на участниците в
процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка:
I-во място: „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД, с комплексна оценка 100 точки
II-ро място: „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, с комплексна оценка 71, 32 точки
III-то място: няма
Отстранен от процедурата участник „СМК-Монтажи“ АД на основание чл. 107, ал.2 ,
буква „а“ от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП.
Комисията счита, че офертата нa „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД, гр. Бургас в пълна степен
съответства на предварително обявените от възложителя изисквания за технически
възможности и е икономически най-изгодна.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126
по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и
прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“, да сключи договор със
„СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД, гр. Бургас, ЕИК 130558439.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в същия
ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 11.05.2017 г. 11:29 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: Илина Ангелова /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42,
инж. Златинка Кирякова /п/
ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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