РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 26.06.2017 г., след изтичане на срока по чл.54, ал.9 във връзка с чл.54 ал. 12 от
ППЗОП, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-офис, се проведе
заседание на Комисията, със Заповед № РД-01-363/08.06.2017 г. на кмета на Община
Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ПОДМЯНА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО
УЛ.“КРАЙМОРСКА С.ЛОЗЕНЕЦ ОТ ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ С.ЛОЗЕНЕЦ –
С.ВЕЛИКА;УЛИЦИ УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И УЛ.“ЧЕРКОВНА“ ГР.ЦАРЕВО,УЛ.“ЧЕРНО
МОРЕ“ С.РЕЗОВО И ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“ЛИПИТЕ“ С.СИНЕМОРЕЦ“, в следния състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева-гл.сп. “ Планиране“ при ОА-Царево
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл.счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове: Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево.
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 08.06.2017 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на
участниците в процедурата на 16.06.2017 г. за изпълнение на указанията на Комисията
за предоставяне на допълнителна информация. В същия ден протоколът е публикуван
в „Профила на купувача“ на интернет страницата на Община Царево.
Протокол № 1/ 08.06.2017 г. е получен лично срещу подпис от Димо Костадинов –
управител на „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево на 16.06. 2017 г.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни,
участникът е направил допълнения към офертата си по реда, който му беше указан,
като са входирани Допълнителни документи, както следва:
1. „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, с вх.№ 53-01-914/1/
19.06.2017 г. 10:17 часа.
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I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „Стилстрой-комерс“
ЕООД документи и установи, че същият е представил:
1. Нов ЕЕДОП, в който :
1.1
е коригирана информацията в Част II, раздел А, така че е отстранена
неяснотата в декларираните обстоятелства.
1.2
е коригирана информацията В Част II, раздел В, като е посочено, че няма
да се ползва капацитета на трети лица
1.3
е попълнен Част III, раздел А.
1.4
е попълнен Част III, раздел Г.
1.5
е коригирана информацията в Част IV, раздел А, въпрос №2.
1.6 е коригирана информацията в Част IV, раздел В, въпроси №5, № 11 и № 12.
1.7
е попълнена част VI от ЕЕДОП.
2. Попълнена Декларация Образец № 2.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участникът „Стилстрой-комерс“ ЕООД отговаря на критериите за подбор,
поставени от Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане
на техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения
на участниците съобразно методиката за оценяване.
„СТИЛСТРОЙ - КОМЕРС“ ЕООД
Показател К.2.1. „Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството“:
Предложението на участникът съдържа:
1. Методи на строителство
Тези дейности започват след подписване на Протокол 2 за откриване на
строителната площадка и включва т устройване и организиране на мястото посочено от
Община Царево базов лагер на който се разполагат фургоните за работници и
технически персонал, временна складова база, място за техника и механизация и др.
Транспорт, товарене, разтоварване и преместване – натоварването ,
транспортирането и разтоварването на тръбите, арматурите и фасонните части за тях
се извършват, като се спазват изискванията на съответните стандарти.не се допуска
разтоварване чрез свободно спускане
на посочените изделия по накроена
повърхност.Тръбите, фасонните части и арматурите, предназначени за полагане,
предварително проверени относно годността им, се превозват на строителния обект в
количество съгласно определените срокове, като се разпределят и подлежат по
протежение на трасето непосредствено преди полагането им.
Складиране – при складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат
ще е добре нивелирана и без неравности.Фасонните части ако са доставени в насипно
състояние ще се внимава да не се повредят от удари или да не се деформират,
вследствие неправилно съхранение.
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Подготвителни работи по трасето- преди започване на строителните работи по
трасето започват с геодезическо замерване и трасиране на работните участъци.Преди
започване на земните работи по отложеното трасе се установява и отлага
разположението на подземните мрежи.Тази дейност ще се извършва в сътрудничество
с компетентни лица от съответните експлоатационни дружества, отговорни за
правилното функциониране.Изкопите в близост до локализирани комуникации ще се
извършват ръчно и с повишено внимание и в присъствие на техническия ръководител
на обекта.
Технологическа характеристика на земните работи:
- подготвителни работи- включват:почистване на територията на земните
работи от дървета, храсти и големи камъни, рязане на съществуваща асфалтова
настилка с фугорезачка, геодезически и трасировъчни работи – контролно замерване.
- отводняване на повърхностни води – чрез устройване на водоотвеждащи
канавки с наклон, не по-малък от 1% и трапецовидно напречно сечение
- отводняване на подпочвени води
- временно укрепване на изкопните откоси
Основни процеси по земни работи включващи: изземване, прехвърляне,
натоварване, извозване и уплътняване на земните маси.
Изкопни работи – изисква: познания за строителните почви, осигуряване на
подходящи машини, спазване на разработената технология за изпълнение,
обезпечаване на отводняването на строежа, непрекъснат контрол при изпълнение.
Избутване/транспортиране профилиране
Оформяне на изкопи – отделяне на хумуса и складирането му на
депо,прокопаване на траншеята, в която се полагат тръбите.
Полагане на тръби
Свързване чрез заваряване.
Изпитване на тръбите
Изпитателно налягане.
Дванадесет часова /окончателна/ проба.
Промивка и дезинфекция.
Асфалтови работи – общи положения , уплътняване, напречни фуги,надлъжни
фуги, външни ръбове, първоначално уплътняване, второ/ основно/ уплътняване,
окончателно уплътняване.
АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът подробно е описал
технологията на строителните работи, като е показана последователността на
изпълнението им. По изложеното е видно, че са спазени изискванията на
Възложителя и нормативните актове и че се гарантира качествено изпълнение на
видовете работи и влагане на качествени материали.
ОЦЕНКА: 30 точки.
2. Показател К 2.2. Организация на ръководството на обекта , структура за
осъществяване на контрол по изпълнение на видовете работи и влаганите материали
2.1.
Организация и ключов персонал
Общи положения
Организация на работното място
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Персонал и ангажирани лица
Описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на
участниците в строителния процес и заинтересовани страни
АНАЛИЗ: Представена е ясна организационна схема за управление на
работите. Описан е ключовия персонал, като са конкретизирани неговите
правомощия и отговорности. Показана е взаимовръзката между участниците в
строителството, персонала на обекта и централния офис.
ОЦЕНКА: 10 точки.
2.2.Структура за осъществяване на качество. Описание на контрола на
качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора
Методи на контрол - контрол на техническата документация; контрол на
влаганите материали и окомплектовки; контрол на ресурсите;контрол на работната
среда;на параметрите на процесите; на специалните процеси;на идентификацията; на
документирането
Качество на строителството
Контрол на качеството на строителната продукция – осъществява се чрез
комплект от организационно –технически мероприятия
Технологически карти и проекти
Охрана на труда
Хигиена на труда
Видове инструктаж на работниците, които ще се провеждат на обекта
Вътрешно фирмен контрол – цел, област на приложение, отговорности,
описание на процеса.
Ангажираност на ръководството – цел
АНАЛИЗ: Описана е подробно организацията за осъществяване на
контрол по изпълнение на видовете дейности и влаганите материали. Указана е
връзката между структурата за осъществяване на контрол по изпълнените на
видовете работи и влаганите материали. Видно от предложената организация на
ръководството и структурата за осъществяване контрол по изпълнение на
видовете работи и влаганите материали се гарантира качественото изпълнение
на строителния процес.
ОЦЕНКА: 10 точки.
3. Показател К2.3. Мерки на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи ) в целевата зона , обект на интервенция, при
изпълнение на СМР.
1. Мерки за намаляване неудобството от прекъсване на водоснабдяването
2. Неудобство причинени от външната страна – мерки за намаляването силата на
шума на и около строителната площадка
3. Мерки за намаляване на запрашеността на и около строителната площадка
4. Мерки за ограничаването на замърсяването на и около строителната площадка
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5. Мерки за намаляване неудобствата от прекъсване на електроснабдяването и
комуникационните услуги
АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът е посочил аспектите от
всекидневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес
върху тях, на база предвидените работи, конкретните особености на обекта и
опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по
всеки един от идентифицираните аспекти. Предложени са възможности за
промяна на технологията и/ или временна организация на движение по време на
строителството, които намаляват отрицателното влияние на строителния
процес.
ОЦЕНКА: 10 точки.
Оценка по технически показатели К2
К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3
К2 = 30+20+10
К2= 60 точки
Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,
насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от
допуснатите участници ценови оферти за 29.06.2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа в
заседателната зала в сградата на Община Царево-сграда Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични
и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Уведомлението за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да се
публикува на интернет страница на Община Царево в раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 26.06.2017 г. 14:21 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както
следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Катя Анестиева /п/
3.инж. Златинка Кирякова /п/
4. Златка Димитрова /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Протокол № 2/26.06.2017 г.
Стр. 5 от 5

