ПРОТОКОЛ
№2
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на
Кмета на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез
Публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи
по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища
на територията на община Царево, по две обособени позиции : Обособена позиция 1:
„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на
територията на община Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи по
полагане на пътна настилка на общинската пътна мрежа на територията на община
Царево “.Поръчката е открита с Решение №002 от 24.04.2017 г. на Възложителя и е
вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП№ 00079-2017-0002, с Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна инфомация ID:787831 и
Обявление ID:784146.

Днес, 27.07.2017 година, в изпълнение на горните решения на Кмета на община
Царево чрез Публично състезание, комисията, назначена със заповед № №РД-01-366 от
09.06.2017 г. на Кмета на община Церево, в състав:

Председател: Николай Христов – зам. Кмет на Община Царево
Членове:
1.Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;
2.ВеличкаАврамова Томопулу – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-250;
3.Йорданка Симеонова Попова – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-125;
4.Миглена Богомилова Янакиева-Белчева - външен експерт, включен в списъка по чл.229,
ал.1, т.17 от ЗОП под №ВЕ-716

се събра в заседателната зала в сграда фронт-офис на община Царево, находяща се на ул.
„Хан Аспарух“ №36, ет. 2, гр. Царево на заседание, свикано от председателя на комисията,
със задача да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените
оферти за участие в Публичното състезание с предмет: „Строителни работи по полагане
на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на
територията на община Царево, по две обособени позиции : Обособена позиция 1:
„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на

територията на община Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи по
полагане на пътна настилка на общинската пътна мрежа на територията на община
Царево “.

Председателят на комисията напомни, че на 17.07.2017 г. на основание чл.54, ал.8 от
ППЗОП Протокол №1 от 09.06.2017г. с констатациите на комисията, относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор бе публикуван в „Профила на упувача“. В деня на публикуването му протоколът
бе изпратен бе изпратен на участниците по пощата и куриер с обратни разписки, и по
факс, както следва:
Пореден
номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
участниците

на Дата на получаване на Вх. № на допълнителните
Протокол
№1
от документи
участника и начин на
изпращането му
„Пътища
и 17.07.2017г. по факс
Вх.№53-01-920/1
от
мостове“ ЕООД
21.07.2017г.
„ПСК Виастрой“ 26.07.2017г. по куриер Вх.
№53-01-924/1
от
ЕООД
с обратна разписка
20.07.2017 г.
„Брилянт- Слънчев 20.07.2017 г. по пощата Вх.
№53-01-925/1
от
Бряг“ ЕООД
с обратна разписка
26.07.2017 г.
„ЕИВ“ ООД
19.07.2017 г. по пощата Вх.
№53-01-927/1
от
с обратна разписка
25.07.2017 г.
„ЮЖНОМОРСКО“ 20.07.2017 г. по пощата Вх.№53-01ДЗЗД
с обратна разписка
928/1/26.07.2017г.
„Бургаспътстрой“
19.07.2017г. по пощата Вх.№53-01АД
с обратна разписка
930/1/19.07.2017 г.
„ЩРАБАГ“ ЕАД
17.07.2017 г. по факс
Вх.№53-01-931/1
от
24.07.2017 г.

С приемо-предавателен протокол, Председателят на комисията получи от
деловодството на общината, представените запечатани пликове, регистрирани с
входящите номера, посочени в горната таблица.
Комисията установи, че допълнителните документи са представени в срока по чл.54,
ал.9 от ЗОП и като такива подлежат на разглеждане, относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на основание
чл.54, ал.12 от ППЗОП.
Пликовете са непрозрачни, с ненарушена цялост и надлежно надписани.
Председателят на комисията отвори представените пликове по реда на тяхното
постъпване:
1.Плик от участник „Пътища и мостове“ ЕООД с вх.№53-01-920/1 от 21.07.2017г.

По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:
- нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в т.2 и т.6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни информацията за
всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или
не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството,
включително лицата, които ще изпълняват строителството, съобразно изискванията на
възложителя.
- нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични национални
основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.
- нов/нови декларация/и образец/и №2 със съдържание идентично на одобрения образец
№2 от влязлата в сила документация по процедурата.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че са
представени:
-нов коректно попълнен ЕЕДОП, с деклариран екип и за втората обособена позиция;
-декларации за задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и за двете обособени
позиции;
-нов ЕЕДОП от инж. Димитър Пенев Пенев, придружен от декларация за ангажираността
на експерта;
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със седалище и
адрес на управление:гр. Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г. за
Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 продължава по-нататъшното си участие в
процедурата и офертата му, в частта ѝ технически предложения за обособени позиции №1 и
№2 ще бъдат разгледани.

2.Плик от участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, с вх.№53-01-924/1 от 20.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г. Протоколът е изпратен на посочения от участника
адрес за кореспонденция по пощата с обратна разписка, но същият е върнат в цялост, поради
ненамерен адрес. Предвид което Протокол №1 от 09.06.2017г. е изпратен отново на посочения от
участника адрес чрез куриреска служба с обратна разписка и е получен от участника на
26.07.2017г. Участникът е представил своите допълнителни документи още на 20.07.2017г.,
узнавайки за констатациите на комисията от публикувания на 17.07.2017г. в „Профила на
купувача“ Протокол №1на комисията.
Предвид горното уточнение комисията, счита, че не е налице нарушение на чл.54, ал.8 от
ППЗОП и Протоклът е изпратен на участника в посочения от възложителя срок. Комисията
приема представените документи за такива, подадени в изпълнение на констатациите на
комисията и в указания за това срок.
Комисията е изискала от участника да се представи допълнителна информация, както
следва:
По отношение на декларираната от от участника информация в ЕЕДОП:
1.нов/и Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1(и
за двете обособени позиции), в който/които в т.5, б. Б „Икономическо и финансово състояние”,
част IV „Критерий за подбор” да посочи информация, от която да е видно, че декларираната
застрахователна полица е за застраховка „Професионална отговорност“ за лице, изпълняващо
строителна дейност за строежи III и IV категория.
2.нов/и Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1(и
за двете обособени позиции), в който/които в т. 1а), б. „В“ „Технически и професионални
способности“, част IV „Критерии за подбор“ да посочи информация, от която да е видно, че
декларираните за изпълнени строителни обекти идентични или сходни с обема и предмета на
поръчката са изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
3. нов/нови ЕЕДОП от участника с пълно съдържание, в който / които да е попълнена
част IV, Критерии за подбор, раздел „Технически и професионални способности, т.6, б. „б“,
където да се опишат образователната и професионална квалификация на експертите –
координатори по безопасност и здраве: Стойно Несторов Балтов –„експерт – координатор по
безопасност и здраве“ за обособена позиция №1 и Милена Ганчева Ганчева – „експерт –
координатор по безопасност и здраве“ за обособена позиция №2 за доказване на съответните
изисквания към тези експерти и/ или да представят и други документи съдържащи изменената и
допълнена информация.

4. ЕЕДОП(и за двете обособени позиции) и от представляващия дружеството
„Интегрални системи“ ЕООД – едноличен собственик на капитала на участника „ПСК Виастрой“
ЕООД, като декларирано лице по чл.54, ал.2 в представения образец №2 по поръчката.
По отношение на ЕЕДОП за техническите лица, декларирани за изпълнението на
Обособена позиция №1 :
1. нов ЕЕДОП, подписан от инж. Гинка Маринова Маринова – ръководител обект с
пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
2.нов ЕЕДОП, подписан от инж. Айше Мехмед Ахмед – инженер - геодезист с пълно
съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
3.нов ЕЕДОП, подписан от инж. Диана Кирилова Косева – инженер пътно строителство
с пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
4.нов ЕЕДОП, подписан от инж. Нели Рафаилова Хаджиева – строителен инженер –
отговорник по качеството с пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“,
раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва
да се попълни отговор „Не“.
По отношение на ЕЕДОП за техническите лица, декларирани за изпълнението на
Обособена позиция №2:
- нов ЕЕДОП, подписан от инж. Красимир Борисов Каишев – ръководител обект с пълно
съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
- нов ЕЕДОП, подписан от инж. Георги Костадинов Йовчев – инж. пътно строителство с
пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
- нов ЕЕДОП, подписан от инж. Бойко Велинов Янчев – геодезист с пълно съдържание, в
който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може
да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са
налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
- нов ЕЕДОП, подписан от Михаил Николов Зафиров – стр. инженер – отговорник по
качеството с пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е
попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор
„Не“.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че са
представени:
-нови коректно попълнени ЕЕДОП от участника „ПСК Виастрой“ ЕООД за обособена
позиция №1 и за обособена позиция №2;
-нови коректно попълнени ЕЕДОП – 8 на брой от декларираните технически лица, както
следва
-за обособена позиция №1: инж.Гинка Маринова Маринова, инж. Айше Мехмед Ахмед,
инж. Диана Кирилова Косева, инж. Нели Рафаилова Хаджиева;
-за обособена позиция №2: инж. Красимир Борисов Каишев, инж. Георги Костадинов
Йовчев, инж. Бойко Велинов Янчев и инж. Михаил Николов Зафиров;
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес на
управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов
Балтов, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, за Обособена позиция
№1 и Обособена позиция №2 продължава по-нататъшното си участие в процедурата и
офертата му, в частта ѝ технически предложения за обособени позиции №1 и №2 ще бъдат
разгледани.

3.Плик от участник „Брилянт-Слънчев бряг“ ЕООД с вх.№53-01-925/1 от
26.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:

- нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични национални
основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.
- нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в т. 6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни информацията за
притежаваната от инж. Николай Димитров Пашов – ръководител обект; инж. Лъчезар Георгиев
Петров – инж. геодезист и инж. Весела Пенева – инж. пътно строителство образователноквалификационна степен, за изпълнение изискванията на възложителя.
- нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в т.2 и т. 6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни информацията за
всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или
не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството,
включително лицата, които ще изпълняват строителството.
- документи за поетите от третото лице
предоставяне на описаната в ЕЕДОП техника.

„ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД задължение за

- нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 за
„Друм Консулт“ ЕООД, в който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа
„Специфични национални основания за изключване” да бъде отбелязан отговор, като в случай, че
не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителна информация и
документи. При извършената проверка на допълнително представените документи, комисията
констатира, че са представени:
-нов коректно попълнен ЕЕДОП, с деклариран екип от технически лица и изпълнителски
състав и за двете обособени позиции; в новопредставения ЕЕДОП е посочена образователноквалификационната степен на тримата експерти: инж. Николай Димитров Пашов – ръководител
обект; инж. Лъчезар Георгиев Петров – инж. геодезист и инж. Весела Пенева – инж. пътно
строителство;
-нов коректно попълнен ЕЕДОП – Образец № 1 от „Друм Консулт“ ЕООД, с надлежно
попълнена б. „Г“ на част III „Основания за изключване“;
-документ, доказващ поетите от третото лице „Друм консулт“ ЕООД задължение за
предоставяне на описаната в ЕЕДОП техника.
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.

След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със седалище и
адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св. Кирил и
Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с вх.№53-01925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2,
с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200414932, продължава понататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ технически предложения
за обособени позиции №1 и №2 ще бъдат разгледани.

4.Плик от участник „ЕИВ“ ООД, с вх.№53-01-927/1 от 25.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:
- нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в т.2 и 6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни информацията за
наличие на професионален опит по специалността на техническото лице (експерта) «ръководител
на обекта» не по-малко от 5 г.
- нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични национални
основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че е
представен:
-нов коректно попълнен ЕЕДОП, съдържащ допълнителна информация за наличието на
професионален опит по специалността на техническото лице (експерта) «ръководител на
обекта» не по-малко от 5 г., както и коректно отбелязване в б. „Г” на част III „Основания за
изключване”,
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:

УЧАСТНИК „ЕИВ“ ООД, ЕИК:200970046, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя Марияна Георгиева, с
оферта вх. №53-01-927 от 08.06.2017г., подадена в 14:33 ч., с оферта и за Обособена позиция
№1 продължава по-нататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ
техническо предложение за обособена позиция №1 ще бъде разгледано.

5.Плик от участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД с вх.№53-01-928/1 от 26.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:
- нови Единни европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1,
където в тяхната част VI „Заключителни положения”, в последния абзац да посочат за коя част,
раздел, точка от ЕЕДОП на участника и ЕЕДОП на водещия партньор в обединението, се дава
официално съгласие община Царево да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, която е предоставена в техните ЕЕДОП.
-нови Единни европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
които в 6, б. В „Технически и професионални способности” на част IV “Критерий за подбор“ да
допълнят информацията за наличието на изпълнителски персонал, притежаващ необходимата
професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват за всяка от
обособените позиции
-нови ЕЕДОП, за обединението – участник и за всеки от партньорите в него, в които част
ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „ Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са налице
основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
- нови Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1,
подписани от Валери Иванов Пенев, в качеството му на техническо лице – магистър инженер по
„транспортно строителство“ по ОП №1 и от Григор Тодоров Павлов, в качеството му на инженер
„геодезист“ по ОП №1, в които да са попълнени информацията от раздели А и Б от част II
„Информация за икономическия оператор“ и информацията от част III „Основания за
изключване“ на ЕЕДОП - В това число и раздел Г „Други основания за изключване, които може
да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са
налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“, и/ или да представят и други
документи съдържащи изменената и допълнена информация за изпълнение изискванията на
възложителя.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че са
представени:

- три броя нови коректно попълнение Единни европейски документи за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 на обединението участник и партньорите в него. В които е
допълнена информацията в част VI „Заключителни положения”, в последния абзац са посочени
за коя част, раздел, точка от ЕЕДОП се дава официално съгласие община Царево да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в техните ЕЕДОП. В
представените ЕЕДОП е допълнена и информацията за наличието на изпълнителски персонал,
притежаващ необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще
извършват за всяка от обособените позиции. Допълнена е и информацията в част ІІІ „Основания
за изключване“, раздел Г с отбелязване на отрицателен отговор.
-два броя нови Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –
Образец № 1, подписани от Валери Иванов Пенев, в качеството му на техническо лице –
магистър инженер по „транспортно строителство“ по ОП №1 и от Григор Тодоров Павлов, в
качеството му на инженер „геодезист“ по ОП №1, в които са попълнени коректно данните и
информацията от раздели А и Б от част II „Информация за икономическия оператор“ и
информацията от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП - В това число и раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“ е попълнена.
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул.
„Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано от Димитър Иванов Людиев, с
оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. за Обособена позиция №1 и
Обособена позиция №2 и с партньори в обединението участник: „Зебра“ ООД,
ЕИК103801869, представлявано от управителя – Николай Димитров Димитров и „БГ
НОВА“ АД, ЕИК203973767, представлявано от Димитър Иванов Людиев продължава понататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ технически предложения
за обособени позиции №1 и №2 ще бъдат разгледани.
6.Плик от участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД с вх.№53-01-930/1 от 19.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:

- нов ЕЕДОП от участника, в който да е попълнена част IV „Критерии за подбор“, раздел
В „Технически и професионални способности“, т.6, б. „б“ по отношение на данните за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, където да се опише образователната и професионална
квалификация на експерта – координатор по безопасност и здраве и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация за експерта КБЗ за доказване на съответните
изисквания на възложителя за такъв експерт.
В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че са
представени:
-нов ЕЕДОП-Образец №1 на участника с променена и коректно попълнена информация,
относно експерта– координатор по безопасност и здраве, деклариран за обособена позиция №1,
която съответства на изискванията на възложителя.
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев
Ангелов и Донко Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01930 от 08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция
№2 продължава по-нататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ
технически предложения за обособени позиции №1 и №2 ще бъдат разгледани.

7.Плик от участник УЧАСТНИК „ЩРАБАГ“ ЕАД с вх.№53-01-931/1 от 24.07.2017г.
По отношение на участника, комисията е констатирала несъответствия, непълноти и/или
липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП,
обективирани в Протокол №1 от 09.06.2017 г., и е изискала да се представи допълнителна
информация, както следва:
- нов/и Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който/които в т.2 и т. 6, от раздел „В“ „Технически и професионални способности”, част IV
“Критерий за подбор“ да допълни информацията за наличието на изпълнителски персонал,
притежаващ необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще
извършват за всяка от обособените позиции, съобразно изискванията на възложителя и/ или да
представят и други документи съдържащи изменената и допълнена информация.

В изпълнение на констатациите участникът е представил допълнителни документи. При
извършената проверка на допълнително представените документи, комисията констатира, че са
представени:
-нов, коректно попълнен ЕЕДОП-Образец №1 на участника с допълнена информация,
относно наличието на изпълнителски персонал, притежаващ необходимата професионална
квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват за всяка от обособените позиции.
С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация
съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за
технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване
на професионална дейност. Няма липсващи документи и информация, констатираните
нередовности са отстранени.
След разглеждането на документите, включително на допълнително представените,
комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поради което с 5 гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско шосе №
115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп. директор/член на
Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите; Херберт ФранцКсавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на Съвета на
директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с вх. №53-01931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция
№ 2 продължава по-нататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ
технически предложения за обособени позиции №1 и №2 ще бъдат разгледани.
След извършване на горните действия Комисията обобщи резултатите от извършения
предварителен подбор – разглеждане на офертите за съответствие на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението и в
документацията.
До по-нататъшно участие в процедурата са допуснати следните участници по
съответните обособени позиции:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – Обособена позиция №2;
3.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД – за Обособена позиция №1 и Обособена позиция
№2;
4.“ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
5.“БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция
№2;

6. “ЕИВ“ ООД - за Обособена позиция №1.
7.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
8.“БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
9.“ЩРАБАГ“ ЕАД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта им техническо
предложение и проверка пълнотата и съответствието на съдържанието им съгласно
документацията и приложените към нея образци.
Разглеждането и проверката се извършиха отново по реда на постъпване на офертите в
деловодството на община Царево.

I. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г. с
оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2
1. Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за изпълнение на строително-монтажни дейности по видове.
Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Част А: Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството.
Предложението започва с обща информация, в която са описани целите,
нормативните документи, ангажиментите, които Участника поема при изпълнението на
поръчката, описан е обхвата на поръчката.
Следва „Организациия на строителството“.
Представени са кратки бележки по отношение на вътрешен контрол и персонал,
компетентност и обучение, временни работи и обзавеждане на строителната площадка.
При описанието на дейностите по Временни работи и обзавеждане на строителната
площадка Участникът се агажира да спазва изискванията на Наредба №16 от 23.07.2001г
за временна организация на движението при извършване на строителствотото и ремонт по
пътищата и улиците и приложенията и. Така цитираната Наредба №16 не е актуална, тя е
заменена с Наредба №3 от 16.08.2010, където има редица актуализирани схеми в
приложенията.
В „Методи на строителството“ са изброени последователен, паралелен и поточен
метод за изпълнение на строителството.
Описани са три етапа на изпълнение на сторителството:

Първи етап – Подготвителни дейности
Втори етап – изпълнение на СМР, вкл. лабораторни изпитвания и проби
Трети етап – Предаване на строителсвтото
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи, описани са
машините и човешкия ресурс.
Следва част „Нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността“. Участника описва нови машини и системи за изпълнение на следните
работи – фрезоване, асфалтополагане, контрол на уплътняването, полагане на топъл
асфалт. Технологията на изпълнение е стандартна, системите за контрол са
автоматизирани, което повишава качеството според Участника. Тези твърдения не са
адресирани към нормативните изисквания.
Следва част „Мерки и ред за осигуряване на качество на влаганите строителни
материали“.
Описани са процедурите по контрол на влаганите материали, както и методите на
транспорт и съхтанение.
Част Б : Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя
Описана е организацията на ключовия пердонал. Описани са отговорностите на
ключовия персонал – ръководител обект, инженер Геодезия, инженер Пътно
строителствто, отговорник по качество, координатор ЗБУТ, ръководител механизация,
ръководител снабдяване, отговорник околна среда. Не са описани и изяснени връзките на
подчиненост. Описани са задълженията, но не е конкретизирано експертите от ключовия
персонал на кого са подчинени и на кого дължат отчет за свършената от тях работа,
съответно кои е отговорен за контрола на тяхната работа.
Описани са приципите на управление.
Представена е организационна схема на персонала с комуникационните връзки между
отделните звена и структури.
Участникът твърди, че от показаната схема се вижда взаимовръзката и
подчинеността на всички участници в строителния процес. Ако вземем например
връзката между екипи на изпълнение и инженер Геодезия се вижда една двупосочна
стрелка. Ако това е взаимовръзката и подчинеността на участниците, то Комисията
би трябвало да тълкува двупосочна връзка на комуникация и двупосочна връзка на
подчиненост, т.е. инженер Геодезист е подчинен на екипите на изпълнение и те от своя
страна на подчинени на инженер Геодезист. От направения анализ е видно, че не са
изяснени връзките на подчиненост между членовете на екипа. Освен това Участника
насърчава комуникацията между отделните експерти извън официалната схема на
комуникация и подчиненост, което според Комисията, при липса на конкретна схема на

подчинаност би довело до риск от размиване на отговорности при изпълението на
видовете работи.
В представеното описание не са представени начините на комуникация при
осъществяването на връзките между Изпълнителя и Възложителя. Участника предлага
тези начини на комуникация да бъдат договорени на първата работна среща.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол“.
Описани са конкретните задължения на ключовия персонал за осъществяване на контрол.
Описана е махнизацията и персонала при изпълнение на СМР-тата.
Следва описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали,
описани са стандарти и нормативните документи в тази сфера, описани са мерките за
осигуряване на качество на изпълнение на СМР-тата, както и лабораторните изпитвания и
замервания.
Част В: Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект
на интервенция, при изпълнение на СМР
Анализирани са аспектите на ежедневието и са идентифицирани следните затруднения:
- Ограничаване на физическиия достъп
- Външна среда
Анализирани са отделните аспекти на тези затруднения, представени са мерки за
минимизиране на тези въздействиея, както и дейности за контрол и мониторинг на
представените мерки.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със седалище и
адрес на управление:гр. Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г.
продължава по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка чрез публично състезание за обособена позиция №1.

2. Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за изпълнение на строително-монтажни дейности по видове.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Част А: Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството.
Предложението започва с обща информация, в която са описани целите,
нормативните документи, ангажиментите, които Участника поема при изпълнението на
поръчката, описан е обхвата на поръчката.
Следва „Организациия на строителатвото“.
Представени са кратки бележки по отношение на вътрешен контрол и персонал,
компетентност и обучение, временни работи и обзавеждане на строителната площадка.
В „Методи на строителството“ са описани последователен, паралелен и поточен
метод за изпълнение на строителството.
Описани са три етапа на изпълнение на строителство:
Първи етап – Подготвителни дейности.
Втори етап – изпълнение на СМР, вкл. лабораторни изпитвания и проби.
Трети етап – Предаване на строителсвтото.
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи, описани са
машините и човешкия ресурс.
Следва част „Нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността“. Участникът описва нови машини и системи за изпълнение на следните
работи – фрезоване, асфалтополагане, контрол на уплътняването, полагане на топъл
асфалт. Технологията на изпълнение е стандартна, системите за контрол са
автоматизирани, което повишава качеството според Участника. Тези твърдения не са
адресирани към нормативните изисквания.
Следва част „Мерки и ред за осигуряване на качество на влаганите строителни
материали“.
Описани са процедурите по контрол на влаганите материали, както и методите на
транспорт и съхранение.
Част Б : Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя
Описана е организацията на ключовия пердонал. Описани са отговорностите на
ключовия персонал – ръководител обект, инженер Геодезия, инженер Пътно
строителствто, отговорник по качество, координатор ЗБУТ, ръководител механизация,
ръководител снабдяване, отговорник околна среда. Не са описани и изяснени връзките на
подчиненост. Описани са задълженията, но не е конкретизирано експертите от ключовия
персонал на кого са подчинени и на кого дължат отчет за свършената от тях работа,
съответно кои е отговорен за контрола на тяхната работа.
Описани са приципите на управление.

Представена е организационна схема на персонала с комуникационните връзки между
отделните звена и структури.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол“.
Описани са конкретните задължения на ключовия персонал за осъществяване на контрол.
Описана е махнизацията и персонала при изпълнение на СМР-тата.
Следва описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали,
описани са стандарти и нормативните документи в тази сфера, описани са мерките за
осигуряване на качество на изпълнение на СМР-тата, както и лабораторните изпитвания и
замервания.
Част В: Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект
на интервенция, при изпълнение на СМР
Анализирани са аспектите на ежедневието и са идентифицирани следните затруднения:
- Ограничаване на физическиия достъп
- Външна среда
Анализирани са отделните аспекти на тези затруднения, представени са мерки за
минимизиране на тези въздействиея, както и дейности за контрол и мониторинг на
представените мерки.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК813029821, със седалище и
адрес на управление:гр. Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г.
продължава по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка чрез публично състезание за обособена позиция №2.

II. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, с оферта вх. №53-01-921 от 08.06.2017г., подадена в
10:58 ч., за Обособена позиция №2.
Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за изпълнение на строително-монтажни дейности по видове.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Предложението на Участника за изпълнение на поръчката започва с описание на методите
на строителство, които включват последователност на изпълнение и технология на
изпъленние на видовете работи.
Представено описание на последователността на изпълненеи на видовете работи, както и
примерен линеен график за изпълнение на работите.
Следва представяне на човешкия и техническия ресурс, ангажиран за изпълнение на
поръчката.
Представен е в табличен вид и обезпечеността на всеки вид работа с механизация и
човешки ресурс.
Следва описание на технологията на изпълнение на отделните видове работи.
Следва идентифициране на потенциални рискове и стратегия за справяне с тях. Описани
са стратегии свързани с управление на риска и оценка на риска. Идентифицирани са
следните видпве рискове:
Времеви рискове;
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
Промени в законодателството на РБългария или на ЕС;
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавяне на плащания по договора
от страна на Възложителя;
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите
материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя‘.
Описани са условия за изпълние на поръчката, обхвата на работите, докумнетиаця,
закупуване и доставка на материалите, изпълнение на строителството. Описана е
организацията на производството и доставката на строителни продукти, както и
организацията на площадката за безопасна работа.
Представена е организацията на ключовия персонал. Представена е блок схема с
организацинната структура. Описани са отговорностите и задълженията на ключовия
персонал, но не са конкретизирани връзките на подчиненост.
В представената блок-схема връзките между отделните участници за представени
посредством стрелки – еднопосочни и двупосочни.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя“.
В тази част Участника представя описание на методите за контрол на качеството на
доставените материали и на изпълнените СМР-та. Представя и структура за контрол на
качеството на степента на съответствие на изпълнениете видове работи и влаганите
материали с нормативните актове, технологията и изискванията на Възложителя.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Участникът е идентифицирал следните затруднения по отношение на аспектите на
ежедневието:

- физически достъп
- достъп до комунални услуги
- ограничаване на замърсяването върху околната среда по време на изпълнение на
СМР-тата.
- въздействия върху живота в населеното място.
За така идентифицираните затруднения Участника предлага мерки за минимизиране на
затрудненията за всеки един аспект на тяхното проявление.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №2 „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, ЕИК200937523, със седалище и адрес
на управление:гр.Бургас, ул. “Проф. Асен Златаров“ №50, ет.2, представлявано от Йонко
Георгиев Георгиев и Петър Христов Илиев, с оферта с вх. №53-01-921 от 08.06.2017г.,
подадена в 10:58 ч., за Обособена позиция №2 продължава по-нататъшно участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за
обособена позиция №2.

III. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г.,
подадена в 11:32 часа за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2.
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за всички видове СМР.
Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Участникът е представил предложение за технология и организация изпълнението на
строителството.
Предложението започва с описание на обекта и общи положения по отношение
изпълнението на задачата.
Следва част „Методи за строителството – пътни работи и отводняване“
Изброени са видовете работи, съгласно Документацията и е описана технологията на
изпълнение. Представени са техническите изисквания към материалите, допуските,
пробните тестове и участъци.
Изброени са видовете материали и мехнизацията, както и труд-работници от I, II и III
квалификационна степен.
Не са конкретизирани механизацията и обезпечеността с материали и чов. ресурс за
всяка работа.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.

В тази част е направено описание на методите за наблядение и контрол на риска, като са
изброени основните методи за идентифициране на риска. Описани са основните стратегии
за управление на риска:
Предпазване
Ограничаване
Трансфериране
Приемане
Овладяване
Идентифицирани са следните рискове от Изпълнителя:
Риск от закъснение началото на започване на СМР
Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите
Спиране на работата на обекта от Държавни или Общински институции
Риск от окончателното приключване на СМР и предаване на обекта
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
сторителсния процес
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в
рамките на договора
Промени в законодателството на България
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора
от страна на Възложителя
Трудности при изпълнение на Договора, продиктувани от констатирано технологично
неправилно или некачествено изпълнение на дейност
Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от протести, жалби, и/или други
форми на негативна реакция от страна на местното население
Промяна на технологиите и материалите в зависимост от атмосферните условия
За всеки от идентифицираните от Участника рискове сч предложени мерки за
предотвратяване и намаляване на ефекта от риска.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрола на степента на съответствие на изпълнениете видове работи и влаганите
материали с нормативните актове, технологията и изискванията на Възложителя“
Описани са отговорностите и връзките на взаимодействие на експертния състав –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер пътно строителство, отговорник по
качеството, координатор по Безопасност и здраве, специалист околна среда и отпадъци,
ръководител и екип ПТО, Ръководител и екип материално и техническо осигуряване.
Представена е организационна схема на ръководния състав.
В представената организационна схема не са конкретизирани връзките между
отделните членове от персонала на обекта и централния офис, по отношение на
връзките на подчиненост и отчетност.
Представена е план за качество на строителството. Представени са изискванията за
контрол на документите, задълженията на ръководния екип, възложителя. Описани са
следните процедури:
Процедура за управление на договора
Процедура за справяне с несъответствията
Процедура за използване на одобрен списък на доставчици
Процедура за закупуване и складиране на материали

Процедура за контрол над уреди за мониторинг и измерване и тестване
Направено е формално описание на структурата на контрол в Плана за качеството на
строителството.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Участника е идентифицирал следните възможни затруднения:
затруднен достъп
наличие на шум, прах и вибрации
прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване и друг вид комунални услуги
Предлозени са мерки за намаляване на затрудненията.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по затрудненията идентифицирани
от Участника свързани с наличие на вибрации.
По отношение на мерките по намаляване на затрудненията свързани с завишени нива на
шум, Участникът предвижда монтиране на шумопоглъщащи съоръжения, което комисията
счита, че в конкретния случай е неадекватна мярка.
Следва описание на предложени мерки по промяна на технологията и/или временната
организация на движение по време на строителтвото, които намаляват отрицателното
влияние на строителния процес.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК175396059, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №59А, представлявано от Велизар
Любенов Радев, с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г., подадена в 11:32 часа продължава
по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез
публично състезание за обособена позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за всички видове СМР.
Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Предложението започва с описание на обекта и общи положения по отношение
изпълнението на задачата.
Следва част „Методи за строителствто – пътни работи и отводняване“

Изброени са видовете работи, съгласно Документацията и е описана технологията на
изпълнение. Представени са техническите изисквания към материалите, допуските,
пробните тестове и участъци.
Изброени са необходимите ресурси - видовете материали и мехнизацията, както и трудработници от I, II и III квалификационна степен.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
В тази част е направено описание на методите за наблядение и контрол на риска, като са
изброени основните методи за идентифициране на риска. Описани са основните стратегии
за управление на риска:
- Предпазване
- Ограничаване
- Трансфериране
- Приемане
- Овладяване
Идентифицирани са следните рискове от Изпълнителя:
1.
2.
3.
4.
5.

Риск от закъснение началото на започване на СМР
Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите
Спиране на работата на обекта от Държавни или Общински институции
Риск от окончателното приключване на СМР и предаване на обекта
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
сторителсния процес
6. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на договора
7. Промени в законодателството на България
8. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Възложителя
9. Трудности при изпълнение на Договора, продиктувани от констатирано
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност
10. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от протести, жалби, и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население
11. Промяна на технологиите и материалите в зависимост от атмосферните условия
За всеки от идентифицираните от Участника рискове сч предложени мерки за
предотвратяване и намаляване на ефекта от риска.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрола на степента на съответствие на изпълнениете видове работи и влаганите
материали с нормативните актове, технологията и изискванията на Възложителя“
Описани са отговорностите и връзките на взаимодействие на експертния състав –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер пътно строителство, отговорник по
качеството, координатор по Безопасност и здраве, специалист околна среда и отпадъци,
ръководител и екип ПТО, Ръководител и екип материално и техническо осигуряване.
Представена е организационна схема на ръководния състав.

Представен е план за качество на строителството. Представени са изискванията за контрол
на документите, задълженията на ръководния екип, възложителя. Описани са следните
процедури:
- Процедура за управление на договора
- Процедура за справяне с несъответствията
- Процедура за използване на одобрен списък на доставчици
- Процедура за закупуване и складиране на материали
- Процедура за контрол над уреди за мониторинг и измерване и тестване
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Участника е идентифицирал следните възможни затруднения:
1. затруднен достъп
2. наличие на шум, прах и вибрации
3. прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване и друг вид комунални услуги
Предлозени са мерки за намаляване на затрудненията.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по идентифицирани от Участника
затруднения свързани с наличие на вибрации.
По отношение на мерките по намаляване на затрудненията свързани с завишени нива на
шум, Участника предвижда монтиране на шумопоглъщащи съоръжения.
Следва описание на предложени мерки по промяна на технологията и/или временната
организация на движение по време на строителтвото, които намаляват отрицателното
влияние на строителния процес.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК175396059, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №59А, представлявано от Велизар
Любенов Радев, с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г., подадена в 11:32 часа продължава
по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез
публично състезание за обособена позиция №2.

IV. УЧАСТНИК №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017
год., подаден в 13:00 часа, за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2.
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за строително монтажни работи по дейности.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Техническото предложение започва с описание на предмета на поръчката и
изброяване на видовете СМР от Документацията за участие.
Описана е нормативната уредба, към която участника ще се придържа при
изпълнението на настоящата поръчка. Описани са целите на поръчката и очакваните
резултати.
Описани са три групи задания:
- Ремонт на пътна настилка
- Ремонт на водоотводнителни съоръжения
- Ремонт на пътна настилка, изкопни работи и отводнителни работи
Следва описание на Етапите на изпълнение. Описани са подготвителните дейности.
Описани са технологията на изпълнение на видовете СМР, както и мерките за безопасност
на труда, материалите и механизацията, минималните изисквания както за пътни работи и
отводняване,
така
и
за
мрежи
и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура/канализационни мрежи и съоръжения/.
При описанието на технологията за изпълнение Участникът е описал, че работите ще
започват след издаване на заповед за въвеждане на временна организация и безопасност
на движението. Участникът не е описал мерките, които възнамерява да предприеме за
организиране на временната организация и безопасност на движението и най-вече
съгласуването и с общинските органи. Единствено декларира, че ще използва стандартни
пътни знаци и други средства, които ще бъдат поставени върху стабилно закрепени
стълбчета, преносими стойки или возими стойки-платформи.
Участникът е разписал три варианта на технически задания за възлагане:
Описана е последователността на изпълнение на видовете СМР, както и тяхната ресурсна
обезпеченост – механизация и работна ръка.
Всички изложени методи от технологията на изпълнение са приложими, но по
отношение на ВОБД не е видно, че ще се изпълнят всички изисквания на
нормативнитре актове по отношение на временна организация и безопасност на
движението.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя“
Организационната структура е представена посредством блок-схема, в която е обозначен
ключовия персонал. В така показаната блок схема не е показана посоката на движение на

информационния поток, посокана на подчиненост и предаване на информация. Поради
тази причина не става ясна взаимовръзката между участниците в строителния процес,
защото не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност.
Описани са отговорностите и пълномощията на отделните членове на екипа.
При описанието на организационните връзки и взаимоотношения между участниците в
строителството освен текстово, те са представени и посредством блок схема. В така
показаната блок схема не е показана посоката на движение на информационния поток,
посоката на подчиненост и предаване на информация. Поради тази причина не става ясна
взаимовръзката между участниците в строителния процес, защото не са конкретизирани
връзките на подчиненост и отчетност.
Например в текстовата част към описанието на организационните връзки и
взаимоотношения на Техническия ръководител е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – строителни работници и машинисти;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководителя на обекта.
В описанието на организационните връзки и взаимоотношения на експерта Пътен
инженер е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – бригада земни, пътни и асфалтови работи;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с останалите експерти от инженерно техническия състав, с
лицето осъществяващо строителен надзор, и проектанта.
В схемата на предложената структура на ръководния персонал е видно, че Техническия
ръководител е позициониран между Ръководител обект, Пътен инженер и звено ВиК, без
друг достъп до строителни работници и машинисти, както е описано в текстовата част.
В същата схема Пътния инженер е позициониран между Технически ръководител,
инженер Геодезист, звено ВиК, звено асфалтополагане, звено пътни работи, без пряка
подчиненост Ръководител обект и връзки с лицето осъществяващо строителен надзор и
проектанта. В тази схема не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност и
пътищата за предаване на информация.
Представена е и втора блок-схема, която не е описана какво показва, в нея отсъства
специалист Геодезия. Показани са връзки посредством стрелки, които не са
конкретизирани дали са връзки на подчиненост или на отчетност. Липсващата
информация не може да се набави от други части на техническото предложение.
Следва част „Осъществяване на констрол на степента на съответствие на
изпълнениете видове работи“.
Описани са изискванията към материалите и документите, методите за контрол,
изисквания за качество на изпълнение и др.
Описани са основните материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на обекта.

Описана е организацията на производство и доставка на основните материали, направено
е описание на машините, дейностите по контрол. Участника се ангажира да отстрани
дефектите и недостатъците, установени при предаване на обекта.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване“
Изброени са основните елементи на риска и критериите за оценяване на процеса.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта
- Незипълнение на договорни задължения
За всеки от идентифицираните от Изпълнителя рискове са описани мерки за
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на
последиците от риска.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
Участникът е анализирал и е представил мерки по осем дейности/мерки:
-

Обозначаване на участъците в ремонт
Осигуряване на безопаснот
Достъп на граждани
Достъп на моторни превозни средства
Достъп на инвалиди
Предпазване от шум и замърсеност
Намаляване на емисиите прах, получени при извършване на строителномонтажните работи на обекта
- Избягване на ненужното паркиране на строителна механизация
Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес
на управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов
Балтов, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, продължава понататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез
публично състезание за обособена позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за строително монтажни работи по дейности.
Представено е и предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:
Предложението започва с описание на предмета на поръчката и изброяване на
видовете СМР от Документацията за участие.
Описана е нормативната уредба, към която участника ще се придържа при
изпълнението на настоящата поръчка. Описани са целите на поръчката и очакваните
резултати.
Описани са три групи задания:
- Ремонт на пътна настилка
- Ремонт на водоотводнителни съоръжения
- Ремонт на пътна настилка, изкопни работи и отводнителни работи
Следва описание на Етапите на изпълнение. Описани са подготвителните дейности.
Описани са технологията на изпълнение на видовете СМР, както и мерките за безопасност
на труда, материалите и механизацията, минималните изисквания както за пътни работи и
отводняване,
така
и
за
мрежи
и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура/канализационни мрежи и съоръжения/.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя“
Организационната структура е представена посредством блок-схема, в която е обозначен
ключовия персонал. В така показаната блок схема не е показана посоката на движение на
информационния поток, посокана на подчиненост и предаване на информация. Поради
тази причина не става ясна взаимовръзката между участниците в строителния процес,
защото не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност.
Описани са отговорностите и пълномощията на отделните членове на екипа.
При описанието на организационните връзки и взаимоотношения между участниците в
строителството освен текстово, те са представени и посредством блок схема. В така
показаната блок схема не е показана посоката на движение на информационния поток,
посоката на подчиненост и предаване на информация. Поради тази причина не става ясна
взаимовръзката между участниците в строителния процес, защото не са конкретизирани
връзките на подчиненост и отчетност.
Например в текстовата част към описанието на организационните връзки и
взаимоотношения на Техническия ръководител е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – строителни работници и машинисти;

-

При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководителя на обекта.
В описанието на организационните връзки и взаимоотношения на експерта Пътен
инженер е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – бригада земни, пътни и асфалтови работи;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с останалите експерти от инженерно техническия състав, с
лицето осъществяващо строителен надзор, и проектанта.
В схемата на предложената структура на ръководния персонал е видно, че Техническия
ръководител е позициониран между Ръководител обект, Пътен инженер и звено ВиК, без
друг достъп до строителни работници и машинисти, както е описано в текстовата част.
В същата схема Пътния инженер е позициониран между Технически ръководител,
инженер Геодезист, звено ВиК, звено асфалтополагане, звено пътни работи, без пряка
подчиненост Ръководител обект и връзки с лицето осъществяващо строителен надзор и
проектанта. В тази схема не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност и
пътищата за предаване на информация.
Представена е и втора блок-схема, която не е описана какво показва, в нея отсъства
специалист Геодезия. Показани са връзки посредством стрелки, които не са
конкретизирани дали са връзки на подчиненост или на отчетност. Липсващата
информация не може да се набави от други части на техническото предложение.
Следва част „Осъществяване на констрол на степента на съответствие на
изпълнениете видове работи“.
Описани са изискванията към материалите и документите, методите за контрол,
изисквания за качество на изпълнение и др.
Описани са основните материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на обекта.
Описана е организацията на производство и доставка на основните материали, направено
е описание на машините, дейностите по контрол. Участника се ангажира да отстрани
дефектите и недостатъците, установени при предаване на обекта.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване“
Изброени са основните елементи на риска и критериите за оценяване на процеса.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта
- Незипълнение на договорни задължения
За всеки от идентифицираните от Изпълнителя рискове са описани мерки за
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на
последиците от риска.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.

Участникът е анализирал и е представил мерки по осем дейности/мерки:
-

Обозначаване на участъците в ремонт
Осигуряване на безопаснот
Достъп на граждани
Достъп на моторни превозни средства
Достъп на инвалиди
Предпазване от шум и замърсеност
Намаляване на емисиите прах, получени при извършване на строителномонтажните работи на обекта
- Избягване на ненужното паркиране на строителна механизация
Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
УЧАСТНИК „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес на
управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов
Балтов, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, продължава понататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез
публично състезание за обособена позиция №2.

V. УЧАСТНИК №5 БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със
седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св.
Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с
вх.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2:
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Предложените от Участника гаранционни срокове са съгласно Наредба №2 от
02.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти:
5 години - за пътища и улици.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката. Предложението на
Участника започва с описание на предмета на поръчката, описани са целите и подхода при
изпълнение на поръчката, като основния подход на У частника гони следните цели:

- Максимално качество;
- Минимално времетраене;
- Минимална стойност.
Описани са дейностите, влизащи в обхвата на поръчката.
Направено е описание на основните нормативни документи, които ще бъдат следвани при
изпълнението на поръчката.
Следва част „МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“.
Описани са следните организационни методи в строителството:
- Последователен метод;
- Паралелен метод;
- Поточен метод
- Цикличен метод.
Всеки от методите е описан подробно, като е направена съпоставка между отделните
методи и са посочени техните предимства и слаби страни.
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи.
Участникът разделя строителството на следните етапи:
- Временна организация на движението;
- Временно строителство и подготвителни работи;
- Земни работи;
- Пътни работи и работи по отводняване;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци
- Демобилизация и приключване на строителството.
Всеки един от етапите е подробно описан, посочени са приложимите нормативни
документи и стандарти, изискванията за безопасност на труда и критериите за качество на
изпълнението строително-монтажни работи. За всяка работа от описаните в техническата
документация работи са посочени технологията на изпълнение, стандартите за качество,
контрол и приемане, направено е описание на материалите и техника на безопасност и
охрана на труда. Направено е описание на технологичната последователност на
изпълнение на работите и тяхната взаимна обвързаност.
В точка „Методи и технология на изпълнение на пътни работи и отводняване“ е
описана технологията и последователността на изпълненеи на работите от Техническата
Документация. Обвързани са със механизация и човешки ресурси, като за всяка работа в
табличен вид са описани механизацията, работниците и производителността на звеното.
Направено е описание на материалите, като за всеки от основните материали са описани
техническите характеристики, стандарти, производител, дълготрайност и документ за
съответствие/декларация за експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага нова технология за ремонт на пътни
настилки – студено рециклиране. Направено е подробно описание на техниката,
механизацията и технологията на изпълнение на метода. Описани са предимставта на
технологията, както и методите за контрол на качеството.
В точка „Методи и технология на изпълнение на мрежи и съоръжения на
инженерната инфраструктура“ е описана технологията и последователността на

изпълненеи на работите от Техническата Документация. Обвързани са със механизация и
човешки ресурси, като за всяка работа в табличен вид са описани механизацията,
работниците и производителността на звеното. Направено е описание на материалите,
като за всеки от основните материали са описани техническите характеристики,
стандарти, производител, дълготрайност и документ за съответствие/декларация за
експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага безизкопна технология за полагане на
тръбни съоръжения. Направено е подробно описание на техниката, механизацията и
технологията на изпълнение на метода. Описани са предимствата на технологията, както и
методите за контрол на качеството.
Следва точка „Последователност на изпълнение и взаимна обвързаност на процесите и
работите“, в която са описани поледователността на работа и взаимна обвързаност на
всички работи от техническата документация. Взаимната обвързаност на работите е
свързана и с ресурсна обезпеченост – работници и механизация.
Следва точка „Мерки за безопасност и охрана“ в която е направено подробно описание на
методите за осигуряване на безопаснот на труда по време на строителството. Описани са
мерките за безопасност при различните видове работи, мерките за безопаснот при работа с
различни инструменти и механизация, при експлоатация на транспортни и други видове
работно оборудване. Направена е оценка на риска от травматични увреждания, като са
описани основните рискове, основните причини за тяхното проявление, мерките за
недопускане и ограничаване на риска, както и професиите и длъжностите, които са
изложени на най-голям опасност от проявление на риска.
Следва част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“.
В тази част е наравено описание на вида, състава и техническата обезпеченост на
работните екипи. Представени са четири специализирани екипа за изпълнение на
различните видове специфични дейности, всеки от екипите е обезпечен със съответната
механизация. Направено е описание на управленския екип за изпъление на
строителството. Преддставена е организационна структура посредством блок-схема с
нанесени пътищата за предаване на информация. Описани са подробно отговорностите и
задълженията на членовете на управленския екип – ръководител обект, технически
ръководител, отговорник по контрол на кчеството, координатор по ЗБУТ, инженер част
„Геодезия“,инженер по част „Пътно строителствот“. От описанието е видно
отговорностите по отношение контрола на качеството на отделните членове на екипа.
Направено е описание на координацията между членовете на екипа, описана е
комуникацията с Възложителя, строителния надзор/консултант и проектантския екип.
Представена е организационна схема с връзките на подчиненост и отчетност.
Следва точка „ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО“. В нея Участника описва методите за
постигане на качество. Той ще изготви план наръчник за контрол на кчаството. В
техническто предложение на Участника е направено описание на този план, както и
методите по които ще се следи и контролира качеството на изпълнение на видовете
работи, съгласно този план. Описана е управленската пирамида за констрол на качеството
и нивата за контрол – първо ниво, второ ниво и трето ниво на контрол на качеството. Ще

бъде изготвен и план за изпитвания и тестове като приложение към Плана за контрол на
качеството. Представена е и принципна организационна схема на звеното за контрол на
качеството.
Следва част „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ
И БИЗНЕСА“.
Описана е организацията на дейностите свързани с управление на риска. Подробно са
описани процесите идентификация на рисковете, анализ на риска, оценка на риска,
планиране на дейностите по преодоляване на риска, следене и контролиране на риска.
Описани са характерните особености при изпълнението на обекти сходни с предмета на
поръчката. Подробно са описани, анализирани и оценени, като са представени мерки по
преодоляване и минимизиране на идентифицираните от Участника рискове и затруднения.
Описани са дейностите по минимизиране на негативното влияние на строителния процес
върху живущите и гостите на района, както и дейностите по опазване на околната среда и
управление на строителните отпадъци. Представена е адекватна и система за мониторинг
на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на
ежедневието.
Направено е подробно описание на методите на контрол на описаните мерки и тяхната
ефективност.
Описани са конкретните дейности, свързани с промяната на организацията на движение,
които биха намалили негативните аспекти от затрудненото преминаване през зоната на
строително-монтажните работи.

Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със седалище и адрес на
управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св. Кирил и Методий“
№22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с вх.№53-01925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа продължава по-нататъшно участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:

Предложените от Участника гаранционни срокове са съгласно Наредба №2 от
02.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти:
5 години - за пътища и улици.
Представено е и предложение за изпълнение на поръчката.Предложението на
Участника започва с описание на предмета на поръчката, описани са целите и подхода при
изпълнение на поръчката, като основния подход на У частника гони следните цели:
- Максимално качество;
- Минимално времетраене;
- Минимална стойност.
Описани са дейностите, влизащи в обхвата на поръчката.
Направено е описание на основните нормативни документи, които ще бъдат следвани при
изпълнението на поръчката.
Следва част „МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“.
Описани са следните организационни методи в строителството:
- Последователен метод;
- Паралелен метод;
- Поточен метод
- Цикличен метод.
Всеки от методите е описан подробно, като е направена съпоставка между отделните
методи и са посочени техните предимства и слаби страни.
Описанието е достатъчно изчерпателно, за да бъде анализирано.
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи.
Участника разделя строителството на следните етапи:
- Временна организация на движението;
- Временно строителство и подготвителни работи;
- Земни работи;
- Пътни работи и работи по отводняване;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци
- Демобилизация и приключване на строителството.
Всеки един от етапите е подробно описан, посочени са приложимите нормативни
документи и стандарти, изискванията за безопасност на труда и критериите за качество на
изпълнението строително-монтажни работи. За всяка работа от описаните в техническата
документация работи са посочени технологията на изпълнение, стандартите за качество,
контрол и приемане, направено е описание на материалите и техника на безопасност и
охрана на труда. Направено е описание на технологичната последователност на
изпълнение на работите и тяхната взаимна обвързаност.
От направеното описание е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и нормативните актове.

В точка „Методи и технология на изпълнение на пътни работи и отводняване“ е
описана технологията и последователността на изпълненеи на работите от Техническата
Документация. Обвързани са със механизация и човешки ресурси, като за всяка работа в
табличен вид са описани механизацията, работниците и производителността на звеното.
Направено е описание на материалите, като за всеки от основните материали са описани
техническите характеристики, стандарти, производител, дълготрайност и документ за
съответствие/декларация за експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага нова технология за ремонт на пътни
настилки – студено рециклиране. Направено е подробно описание на техниката,
механизацията и технологията на изпълнение на метода. Описани са предимставта на
технологията, както и методите за контрол на качеството.
В точка „Методи и технология на изпълнение на мрежи и съоръжения на
инженерната инфраструктура“ е описана технологията и последователността на
изпълненеи на работите от Техническата Документация. Обвързани са със механизация и
човешки ресурси, като за всяка работа в табличен вид са описани механизацията,
работниците и производителността на звеното. Направено е описание на материалите,
като за всеки от основните материали са описани техническите характеристики,
стандарти, производител, дълготрайност и документ за съответствие/декларация за
експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага безизкопна технология за полагане на
тръбни съоръжения. Направено е подробно описание на техниката, механизацията и
технологията на изпълнение на метода. Описани са предимствата на технологията, както и
методите за контрол на качеството.
Следва точка „Последователност на изпълнение и взаимна обвързаност на процесите и
работите“, в която са описани поледователността на работа и взаимна обвързаност на
всички работи от техническата документация. Взаимната обвързаност на работите е
свързана и с ресурсна обезпеченост – работници и механизация.
Следва точка „Мерки за безопасност и охрана“ в която е направено подробно описание на
методите за осигуряване на безопаснот на труда по време на строителството. Описани са
мерките за безопасност при различните видове работи, мерките за безопаснот при работа с
различни инструменти и механизация, при експлоатация на транспортни и други видове
работно оборудване. Направена е оценка на риска от травматични увреждания, като са
описани основните рискове, основните причини за тяхното проявление, мерките за
недопускане и ограничаване на риска, както и професиите и длъжностите, които са
изложени на най-голям опасност от проявление на риска.
Следва част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“.
В тази част е наравено описание на вида, състава и техническата обезпеченост на
работните екипи. Представени са четири специализирани екипа за изпълнение на
различните видове специфични дейности, всеки от екипите е обезпечен със съответната
механизация. Направено е описание на управленския екип за изпъление на
строителството. Преддставена е организационна структура посредством блок-схема с

нанесени пътищата за предаване на информация. Описани са подробно отговорностите и
задълженията на членовете на управленския екип – ръководител обект, технически
ръководител, отговорник по контрол на кчеството, координатор по ЗБУТ, инженер част
„Геодезия“,инженер по част „Пътно строителствот“. От описанието е видно
отговорностите по отношение контрола на качеството на отделните членове на екипа.
Направено е описание на координацията между членовете на екипа, описана е
комуникацията с Възложителя, строителния надзор/консултант и проектантския екип.
Представена е организационна схема с връзките на подчиненост и отчетност.
Следва точка „ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО“. В нея Участника описва методите за
постигане на качество. Той ще изготви план наръчник за контрол на кчаството. В
техническто предложение на Участника е направено описание на този план, както и
методите по които ще се следи и контролира качеството на изпълнение на видовете
работи, съгласно този план. Описана е управленската пирамида за констрол на качеството
и нивата за контрол – първо ниво, второ ниво и трето ниво на контрол на качеството. Ще
бъде изготвен и план за изпитвания и тестове като приложение към Плана за контрол на
качеството. Представена е и принципна организационна схема на звеното за контрол на
качеството.
Следва част „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ
И БИЗНЕСА“.
Описана е организацията на дейностите свързани с управление на риска. Подробно са
описани процесите идентификация на рисковете, анализ на риска, оценка на риска,
планиране на дейностите по преодоляване на риска, следене и контролиране на риска.
Описани са характерните особености при изпълнението на обекти сходни с предмета на
поръчката. Подробно са описани, анализирани и оценени, като са представени мерки по
преодоляване и минимизиране на идентифицираните от Участника рискове и затруднения.
Описани са дейностите по минимизиране на негативното влияние на строителния процес
върху живущите и гостите на района, както и дейностите по опазване на околната среда и
управление на строителните отпадъци. Представена е адекватна и система за мониторинг
на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на
ежедневието.
Направено е подробно описание на методите на контрол на описаните мерки и тяхната
ефективност.
Описани са конкретните дейности, свързани с промяната на организацията на движение,
които биха намалили негативните аспекти от затрудненото преминаване през зоната на
строително-монтажните работи.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „БРИЛЯНТ–СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със седалище и
адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св. Кирил и
Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с вх.№53-01925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа продължава по-нататъшно участие в процедурата за

възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №2.

VI. УЧАСТНИК „ЕИВ“ ООД с оферта вх. №53-01-927 от 08.06.2017г., подадена в
14:33 ч., с оферта за Обособена позиция №1 :
Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за пътни работи;
5 години – отводняване.
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката като Приложение
“A”.
Предложението започва с описание на технологията на строителството при изпълнение
на видовете работи. За всеки вид работа е описана технологията на изпълнение,
материалите, механизацията и човешкия ресурс.
Не са представени нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността.
Не е предложена последователност на изпълнение на видовете работи, нито на
отделните процеси. Представените технология на изпълнение и методи на
строителство са адекватни и коректни, но при липсваща последователност на
изпълнение и липсващи етапи на изпълнение не става ясно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира качественото
изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на
влаганите материали.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
Идентифицирани са 26 риска, като за всеки е посочена предпоставка за възникване,
въздействие върху изпълнението, мерки за намаляване/предотвратяване на риска.
Следва част “Организация и ключов персонал“
Представени са работните екипи – два екипа са описани:
Екип 1 – изкопни работи
Екип 2 – пътни работи
Описани са отговорностите и задълженията на ръководния екип:
- Ръководител обект
- Технически ръководители
- Отговорник по контрол на качеството

- Координатор по ЗБУТ
Липсва описание на отговоностите и задълженията на изискуемите от Възложителя
специалисти инженер Геодезист и Пътен инженер.Представена е организационна
схема в която също липсват технически лица Геодезист и Пътен инженер.
В Документацията за участие в процедурата е записано: „Участникът трябва да
представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да
конкретизира неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните
точки между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;“
Освен това в Документацията е посочено, че :“ Участникът трябва да разполага
за всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации,
включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола
на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както
следва:
Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелновалииационна степен «магистър», със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и с
професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
 инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен
«магистър» по специалност „Геодезия” или еквивалент;
 инженер „Пътно строителство”: инженер с образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
 строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ
познания и техническа компетентност в областта на контрол върху
качеството на изпълнение на строителството;
 експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
 изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички лица да притежават необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват“.
Комисията счита, че ако техническите лица, които са изискуеми от
Възложителя не са включени в структурата на Участника, поне те като ключов
персонал трябва да бъдат описани и да бъдат конкретизирани техните
отговорности и пълномощия. При липса на всички изискуеми от техническата
Документация технически лица и в организационната структура на Участника и в


описанието на отговорностите и пъномощията, Комисията счита, че
предложението на Участника е неудовлетворително, тъй като липсващата
информация не може да се установи от други части в офертата.
На база на гореописаното Комисията счита, че Предложението за изпълнение
на поръчката на Участника в тази част не отговаря на изискванията на
Възложителя и на предварително обявените условия на поръчката.
Следва описание на координацията между членовете на екипа, както и
комуникацията с Възложителя и Строителния надзор.
Следва част „ Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя „
Участникът описава план за контрол на качеството с план за изпитвания и тестове.
Описани са процедурите и отговорностите на отговорника за контрол на качеството в този
план.
Представена е схема на входящия контрол на влаганите материали, както и схема на
контрол на качеството на строителните работи.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”
Участникът е идентифицирал следните затруднения в ежедневието:
- физически достъп;
- достъп до комунални услуги.
За всеки един от идентифицираните от Участника рискове са описани мерки за
минимизиране на негативното влияние на строителния процес.
С оглед горното Комисията счита, че Предложението на Участника за изпълнение
на поръчката е неудовлетворително, тъй като липсва информация относно две от петте
технически лица, изскуеми като минимум в Документацията, а именно за специалисти
инженер Геодезист и Пътен инженер. Като тези лица нито са включени в
организационната структура на Участника, нито са описани техните отговорности и
пъномощия. Липсващата информация не може да бъде установена от други части в
офертата на Участника и в този смисъл участникът е предложил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката за Обособена позиция №1.
На база на изложеното Комисията счита, че Предложението на Участника не
отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради което офертата на
участника следва да бъде предложена за отстраняване, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от
ЗОП, във връзка с т.5 от влязлата в сила методика за оценка на офертите.
В последната се определя, че за целите на настоящата методика използваните в
този раздел определения се тълкуват както следва: „т.5. Ако липсващата информация не

може да бъде установена от други части в офертата на участника, се приема наличието на
„неудовлетворително предложение”, съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е
предложение, съдържащо такива непълноти/пропуски в техническото предложение, които
го правят неотговарящо изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за
участие и/или на действащото законодателство, съществуващите стандарти и
технически изисквания. При установени такива непълноти в техническото предложение
на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.”
Предвид изложеното, с оглед извършения обстоен преглед на техническото
предложение на участника Комисията установи, че техническото му предложение не е
изготвено, съгласно изискванията на възложителя и не съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Предлага УЧАСТНИК „ЕИВ“ ООД, ЕИК:200970046, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя
Марияна Георгиева, с оферта вх. №53-01-927 от 08.06.2017г., подадена в 14:33 ч., с оферта за
Обособена позиция №1 да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2,
б. „а“ – участник, който е предложил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за Обособена позиция №1.

VII. УЧАСТНИК „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г.,
подадена в 15:25 ч. за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за изпълнение на строително-монтажни дейности по видове.
Участникът представя Предложение за изпълнение на поръчката, което започва с
представяне на таблица с материалите, стандартите, доставчиците и приложените
сертификати/декларации за съответствие.
Част А “Предложение за технология и организация на изпълнението на
строителството“
Започва с описание на предмета на поръчката и кратка характеристика на обекта и на
строителната площадка.
Следва описание на строителната програма, в която са описани видовете работи и
дейностите, които ще се изпълнят след подписване на договора:

- Временно строителство
- ВОБД
- Мерки за осигоряване на безопасни условия на труд
- Противопожарна защита
- Геодезически заснемания
- Мерки за опасване на зелени площи и дъвета
- Договорни задължения.
Следва част „Технология на изпълнение на всички видове строителни и монтажни
работи в тяхната последователност“.
В тази точка са описани технологията на изпълнение на всички СМР-та, тяхната
последователност и обезпечеността с ресурси – механизация, материали и работници.
Описанието е изпълнено за дейностите по пътни работи и отводняване.
Не всички от дейности са описани в обем и съдържание, гарантиращи спазване на
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове и качественото
изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на
влаганите материали. Например при описание на дейност „Оформяне на канавки“ в
описанието на технологията на изпълнение нищо не е споменато по отношение на
облицовките на канавките, нито материалите за тяхното изпълнение. Участникът
визира само оформяне на напречния профил на канавката, като това далеч не
покрива комплекса от дейности, които могат да възникнат при изпълнение на
дейностите по „оформяне на канавки“.
Представени са нови технологии, които подобряват качеството и дълготрайността по
част пътни работи:
- добавки за асфалтобетони,
- усилване на настилката,
- непрекъснато асфалтиране.
Описаната технология на изпълнение на непрекъснато асфалтиране е свързана с
използване на специализирана техника, която не е декларирана от Участника.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите
материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя“.
В тази част са включени мерки и механизми за организиране на експертния екип. Описани
са отговорностите и задачите на отделните членове на ръководния екип, както и
комуникацията между отделните членове на екипа, описани са връзките на подчиненост.
Направено е описание на следните членове на ръководния екип:
- ръководител обект;
- технически ръководител
- отговорник по качеството
- координатор ЗБУТ
- геодезист
- бригада асфалтови работи
- бригада земни работи

Липсва описание на задачите, отговорностите и връзките на подчиненост и
комуникация на инж. Пътно строителство. Участника е представил организационна схема
в която е представен експерт по част Пътна.
В Документацията е записано: „Участникът трябва да представи ясна
организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира
неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните
точки между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;“
Освен това в Документацията е записано:“ Участникът трябва да разполага за
всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации,
включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола
на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както
следва:










Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелновалииационна степен «магистър», със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и с
професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен
«магистър» по специалност „Геодезия” или еквивалент;
инженер „Пътно строителство”: инженер с образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ
познания и техническа компетентност в областта на контрол върху
качеството на изпълнение на строителството;
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички лица да притежават необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват“

Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията.

В тази част са представени мероприятията, които участника ще изпълни с цел осигуряване
на качеството. Описани са мероприятията по контрол на различните процеси, като са
посочени и отговорните лица.
Описанието е формално. При описанието на контрола на изпълнение на асфалтовите
работи например са описани основните показатели подлежащи на контрол /качествено
изготвяне на асфалтови смеси, габарит и широчина на полаганата настилка, процентно
изразен напрешен наклон, дебелина на полагания пласт, степен на уплътняване на
асфалтовите пластове, надлъжна равниснност на повърхността на полаганите пластове/,
без да са конкретизирани отговрните лица и методите и средства на контрол. Преди това е
отбелязано, че всички дейности по СМР ще бъдат контролирани от техническия
ръководител и отговорното лице законтрол на качеството.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участникът описва изготвяне на план и система за опазване на околната
среда. Описани са нормативните документи, които ще бъдат използвани при изготвянето
му.
Описани са мерките и очакваните въздействия върху състоянието на околната среда.
Описани са следните аспекти на околната среда, придружени от мерки за намаляване на
вредното въздействие:
- Качество на въздуха
- Шумово и вибрационно замърсяване
- Водни ресурси
- Опазване на почвата
- Почвени деформации
- Опазване на биологичното разнообразие.
Преставен е план за управление на отпадъците, в който са разписани общи мерки,
третиране и транспортиране на отпадъци и мерки за опасни отпадъци.
Следват мерки за намаляване на затрудненията на живущите и бизнеса. Направен е
формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху тях.
Идентифицираните и описани аспекти са основно свързани с аспектите на околната среда,
част от които са описани и в предходната точка – намаляване на запрашеността,
намаляването на замърсеността на въздуха. Формално са описани още мерки по
обезопасяване на изкопи, изграждане на предпазни огради, информационни табели, ВОБД
намаляване на шума.
Следва Управление на риска.

Направено е описание на стратегията на участника за управление на риска, същност на
процеса, идентифициране на потенциалните рискове, анализ на възможното въздействие,
план за справяне с рисковете, стратегия за управление.
Участника е посочил рискове посочени от Възложителя.
В техническата документация Възложителя не идентифицира конкретни
рискове.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса на съдействие, координация между възложител, консултант и други
участници в строителния прицес
- Трудности при изпълнение на строителните дейности, включително неточни и
непълни изходни данни. Откриване на неидентифицрани подземни комуникации.
Необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности. Неблагоприяни
климатични условия и др.предложени мерки за тяхното управление.
Предложени са контролни дейности за предотвратяване на настъпването на риска и
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Следва описание на възможностите за промяна на технологията и използваните материали
в зависимост от атмосферните условия. Оценени са рисковете и са предложени дейности
за недопускане настъпването на риска и дейности за отстраняване на последиците от
настъпилия риск.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул.
„Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано от Димитър Иванов Людиев, с
оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. за Обособена позиция №1
продължава по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка чрез публично състезание за обособена позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за изпълнение на строително-монтажни дейности по видове.
Участникът представя Предложение за изпълнение на поръчката, което започва с
представяне на таблица с материалите, стандартите, доставчиците и приложените
сертификати/декларации за съответствие.

Част А “Предложение за технология и организация на изпълнението на
строителството“
Започва с описание на предмета на поръчката и кратка характеристика на обекта и на
строителната площадка.
Следва описание на строителната програма, в която са описани видовете работи и
дейностите, които ще се изпълнят след подписване на договора:
-

Временно строителство
ВОБД
Мерки за осигоряване на безопасни условия на труд
Противопожарна защита
Геодезически заснемания
Мерки за опасване на зелени площи и дъвета
Договорни задължения.

Следва част „Технология на изпълнение на всички видове строителни и монтажни
работи в тяхната последователност“.
В тази точка са описани технологията на изпълнение на всички СМР-та, тяхната
последователност и обезпечеността с ресурси – механизация, материали и работници.
Описанието е изпълнено за дейностите по пътни работи и отводняване.
Представени са нови технологии, които подобряват качеството и дълготрайността по част
пътни работи:
- добавки за асфалтобетони,
- усилване на настилката,
- непрекъснато асфалтиране.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите
материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя“.
В тази част са включени мерки и механизми за организиране на експертния екип. Описани
са отговорностите и задачите на отделните членове на ръководния екип, както и
комуникацията между отделните членове на екипа, описани са връзките на подчиненост.
Направено е описание на следните членове на ръководния екип:
- ръководител обект;
- технически ръководител
- отговорник по качеството
- координатор ЗБУТ
- геодезист
- бригада асфалтови работи
- бригада земни работи

Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията.
В тази част са представени мероприятията, които участника ще изпълни с цел осигуряване
на качеството. Описани са мероприятията по контрол на различните процеси, като са
посочени и отговорните лица.
Описанието е формално. При описанието на контрола на изпълнение на асфалтовите
работи например са описани основните показатели подлежащи на контрол /качествено
изготвяне на асфалтови смеси, габарит и широчина на полаганата настилка, процентно
изразен напрешен наклон, дебелина на полагания пласт, степен на уплътняване на
асфалтовите пластове, надлъжна равниснност на повърхността на полаганите пластове/,
без да са конкретизирани отговрните лица и методите и средства на контрол. Преди това е
отбелязано, че всички дейности по СМР ще бъдат контролирани от техническия
ръководител и отговорното лице законтрол на качеството.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника описва изготвяне на план и система за опазване на околната среда.
Описани са нормативните документи, които ще бъдат използвани при изготвянето му.
Описани са мерките и очакваните въздействия върху състоянието на околната среда.
Описани са следните аспекти на околната среда, придружени от мерки за намаляване на
вредното въздействие:
- Качество на въздуха
- Шумово и вибрационно замърсяване
- Водни ресурси
- Опазване на почвата
- Почвени деформации
- Опазване на биологичното разнообразие.
Преставен е план за управление на отпадъците, в който са разписани общи мерки,
третиране и транспортиране на отпадъци и мерки за опасни отпадъци.
Следват мерки за намаляване на затрудненията на живущите и бизнеса. Направен е
формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху тях.
Идентифицираните и описани аспекти са основно свързани с аспектите на околната среда,
част от които са описани и в предходната точка – намаляване на запрашеността,
намаляването на замърсеността на въздуха. Формално са описани още мерки по
обезопасяване на изкопи, изграждане на предпазни огради, информационни табели, ВОБД
намаляване на шума.
Следва Управление на риска.

Направено е описание на стратегията на участника за управление на риска, същност на
процеса, идентифициране на потенциалните рискове, анализ на възможното въздействие,
план за справяне с рисковете, стратегия за управление.
Участника е посочил рискове посочени от Възложителя.
В техническата документация Възложителя не идентифицира конкретни
рискове.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса на съдействие, координация между възложител, консултант и други
участници в строителния прицес
- Трудности при изпълнение на строителните дейности, включително неточни и
непълни изходни данни. Откриване на неидентифицрани подземни комуникации.
Необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности. Неблагоприяни
климатични условия и др.предложени мерки за тяхното управление.
Предложени са контролни дейности за предотвратяване на настъпването на риска и
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Следва описание на възможностите за промяна на технологията и използваните материали
в зависимост от атмосферните условия. Оценени са рисковете и са предложени дейности
за недопускане настъпването на риска и дейности за отстраняване на последиците от
настъпилия риск.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул.
„Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано от Димитър Иванов Людиев, с
оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. продължава по-нататъшно
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично
състезание за обособена позиция №2.

VIII. УЧАСТНИК „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, с оферта с вх. №53-01-930 от
08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за строително монтажни работи, съоръжения и обекти.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката.

Предложението на участника започва с описание на поръчката и целите за
изпълнение. Изброени са предвидените СМР, съгласно Документацията за участие.
Следва описание на методите за строителство, като са разписани
последователен(цикличен) организационен метод, паралелен (успореден) организационен
метод, смесен организационен метод. След описание на различните методи, Участника
избира смесения метод като най- ефективен.
Следва описание на технологията на изпълнение на строителството. Описана е
технологията на изпълнение за видовете работи от СМР-тата в Документацията за
участие, като те са обезпечени с необходимите ресурси – механизация и човешки ресурси.
От краткото и формално описание не става ясно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира
качественото изпълнение на отделните видове работи предвидени в
документацията за участие.
В част „Организация за изпълнение на строителството“ е описано
разположението на производственото оборудване и съоръженията, строителната
механизация и уредите за изпълнение на поръчката.
Описано е производството и доставката на строителни материали, като за
основните видове материали са описани произхода, сертифицирането. Предложена и
описана е строителна лаборатория за контрол на качеството.
Следва част „Организация на строително-монтажните работи“.
Описан е подготвителния период с временната база и ВОБД, съгласуване и
трасиране на подземни и надземни комуникации, опорен полигон, нивелачни репери и
трасиране на обекта.
Следва предложение за използване на нови технологии и рационализации.
По отношение на пътни работи и отводняване Участника предлага метод на
студено рециклиране на пътната настилка. Следва подробно описание на метода, видове и
предимства.
Описаната технология на изпълнение от Участника не е обвързана с
декларирана механизация, което е основно изискване на Възложителя.
Участника описва и метод на подсилване на асфалтовите настилки чрез армиране.
Направено е подробно описание на технологията на изпълнение.
Следва част „Организация на ръководството на обекта“.
Представена е блок-схема на организационната структура за изпълнение на
поръчката. Описани са работните задължения на членовете на ръководния екип.
Не е описана взаимовръзката между участниците в строителството, и/или
персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/.
Следва описание на „Kонтрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията
и изискванията на Възложителя“. Описана е структурата за осъществяване на контрол,
отговорностите на ръководството, методите за осъществяване на текущия контрол.

Представена е схема на входящия контрол на доставени продукти на обекта, схема на
предварителен контрол на продукти за обекта.
Направеното описание е формално, като предлаганата организация на
ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта,
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя не
гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника анализира аспектита на ежедневието и проявленията на
отрицателното влияние на строителния процес върху тях. Анализирани са следните
аспекти:
- Физически достъп
- Достъп до комунални услуги
За вски от така идентифицираните и анализирани аспекти са предписани мерки за
намаляване на затрудненията, преиода на изпълнение и очаквания резултат.
За всяка мярка за описани дейности по контрол върху изпълнението на предложените
мерки.
Следва описание на дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние
на строителния процес като са описани мерките, параметрите на наблюдение, честотата,
дейностите за мониторинг и отговорната организация.
Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Не са предложени възможности за промяна на технологията и/или временната
организация на движение по време на строителството, които
намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.
Следва част “Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
В тази част е направено описние на риска, технологията на управление на риска,
представена е схема на технологията на управление на риска и са описани различните
рискове, идентифицирани от Участника. Участника е описал следните рискове:
-

Времеви рискове
Технически рискове, свързани с използваната механизация
Рискове свързани с човешките ресурси
Рискове, свързани с атмосферните условия
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес.
Описаните рискове са придружени от мерки за недопускане и мерки за преодоляване на
последиците.

Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев
Ангелов и Донко Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01930 от 08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа продължава по-нататъшно участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – пътни работи по ремонт на част от общинската пътна мрежа на
територията на общ. Царево.
5 години – асфалтови работи по ремонт на част от общинската пътна мрежа на
територията на общ. Царево.
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката.
Предложението започва с описание на поръчката и целите за изпълнение. Изброени са
предвидените СМР, съгласно Документацията за участие.
Следва описание на методите за строителство, като са разписани
последователен(цикличен) организационен метод, паралелен (успореден) организационен
метод, смесен организационен метод. След описание на различните методи, Участника
избира смесения метод като най- ефективен.
Следва кратко описание на технологията на изпълнение на строителството.
Описана е технологията на изпълнение за видовете работи от СМР-тата в Документацията
за участие, като те са обезпечени с необходимите ресурси – механизация и човешки
ресурси.
В част „Организация за изпълнение на строителството“ е описано
разположението на производственото оборудване и съоръженията, строителната
механизация и уредите за изпълнение на поръчката.
Описано е производството и доставката на строителни материали, като за
основните видове материали са описани произхода, сертифицирането. Предложена и
описана е строителна лаборатория за контрол на качеството.
Следва част „Организация на строително-монтажните работи“.

Описан е подготвителния период с временната база и ВОБД, съгласуване и
трасиране на подземни и надземни комуникации, опорен полигон, нивелачни репери и
трасиране на обекта.
Следва предложение за използване на нови технологии и рационализации.
По отношение на пътни работи и отводняване Участника предлага метод на
студено рециклиране на пътната настилка. Следва подробно описание на метода, видове и
предимства.
Описаната технология на изпълнение от Участника не е обвързана с
декларирана механизация, което е основно изискване на Възложителя.
Участникът описва и метод на подсилване на асфалтовите настилки чрез армиране.
Направено е подробно описание на технологията на изпълнение.
Следва част „Организация на ръководството на обекта“.
Представена е блок-схема на организационната структура за изпълнение на
поръчката. Описани са работните задължения на членовете на ръководния екип, но не е
описана взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на
обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на
Обединение/.
Следва формално описание на „Kонтрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на Възложителя“. Описана е структурата за
осъществяване на контрол, отговорностите на ръководството, методите за осъществяване
на текущия контрол. Представена е схема на входящия контрол на доставени продукти на
обекта, схема на предварителен контрол на продукти за обекта.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на
отрицателното влияние на строителния процес върху тях. Анализирани са следните
аспекти:
- Физически достъп
- Достъп до комунални услуги
За вски от така идентифицираните и анализирани аспекти са предписани мерки за
намаляване на затрудненията, преиода на изпълнение и очаквания резултат.
За всяка мярка за описани дейности по контрол върху изпълнението на предложените
мерки.
Следва описание на дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние
на строителния процес като са описани мерките, параметрите на наблюдение, честотата,
дейностите за мониторинг и отговорната организация.
Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието, но не

са предложени възможности за промяна на технологията и/или временната
организация на движение по време на строителството, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.
Следва част “Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
В тази част е направено описние на риска, технологията на управление на риска,
представена е схема на технологията на управление на риска и са описани различните
рискове, идентифицирани от Участника. Участника е описал следните рискове:
-

Времеви рискове
Технически рискове, свързани с използваната механизация
Рискове свързани с човешките ресурси
Рискове, свързани с атмосферните условия
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес.
Описаните рискове са придружени от мерки за недопускане и мерки за преодоляване на
последиците.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев
Ангелов и Донко Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01930 от 08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа продължава по-нататъшно участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №2.

IX. УЧАСТНИК „ЩРАБАГ“ ЕАД, с оферта с вх. №53-01-931 от 08.06.2017 г.,
подадена в 15:53 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция № 2.
1.Техническо предложение за Обособена позиция №1:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за всички видове СМР.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката,
съдържащо следните части:

Част „Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството“: Представена е обща организационна рамка с описание на конкретните
видове СМР, описани в Документацията за участие. Описани са организаците методи за
изпълнение на строителството, като участникът декларира, че ще използва комплексен
подход за изпълнение на обекта, включващ съвкупност от последователен и паралелен
метод на изпълнение.
Представена е последователността на изпълнение на видовете работи, обобщена в
следните етапи на изпълнение:
- Етап – въвеждане на временна организация на движение
- Етап – демонтажни и подготвителни работи
- Етап – направа на пътна основа
- Етап – асфалтови кърпежи
- Етап – асфалтови работи
- Етап – други ремонтни работи
- Етрап – почистване на строителната площадка след приключване на СМР
Представена е технология на изпълнение на видовете СМР по пътни работи и
отводняване. Описани са материалите и механизацията.
Липсва обезпеченост с човешки ресурс в описанието на технологията на
изпълнение на видовете СМР по пътни работи и отводняване.
Участникът предлага нови технологии и рационализации, които подобряват качеството
и дълготрайността на пътните работи и отводняване, а именно:
-

Асфалтополагане с високопрецизна камера с инфрачервени лъчи. Оптимизиране на
процеса на асфалтополагане, посредством асфалтопитател.

Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана
техника, която не е декларирана от Участника. Във връзка с изискването на
Възложителя представените технологии и рационализации да са обвързани с
декларираното оборудване, материали и механизация, Комисията счита, че
Участникът не може да гарантира качествено и коректно изпълнение на
предложената от него технология на изпълнение.
-

-

-

Добавки за асфалтобетон. Описани са основните предимства и характеристики на
материалите за подобряване на качеството и дълготрайността на асфалтовите
пластове.
Усилване на настилката. Описани са предимствата на метода, както и материалите
и технологията на изпълнение.
Описани са нови технологии и рационализации при фрезоване на асфалтовите
настилки, но те не са обезпечени с декларираната механизация и човешки ресурс, с
което Участника демонстрира познания по отношение на новите тенденции в
съвременното строителство и ремонт на пътища и пътни настилки, но не гарантира
възможност за реализация на тези технологии в настоящата обществена поръчка.
Студено рециклиране на пътни настилки, топло рециклиране на пътни настилки.

Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана
техника, която не е декларирана от Участника. Във връзка с изискването на
Възложителя представените технологии и рационализации да са обвързани с
декларираното оборудване, материали и механизация, Комисията счита, че
Участникът не може да гарантира качествено и коректно изпълнение на
предложената от него технология на изпълнение.
Част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване”
Участникът е описал системата за управление на риска, която е внедрил.
Направено е описание на същността на управлението на риска, методите за управление
на рисковете на всеки етап на изпълнение на дейностите. Определени са факторите на
влияние. Направен е качествен и количествен анализ на риска и са описани
идентифицираните рискове.
Участникът е идентифицирал следните рискове, които са относими към предмета на
поръчката:
- Забава при стартиране на работите
- Закъснение за окончателно приключване на възложени СМР
Така идентифицираните от участника рискове са анализирани, оценени и са предложени
мерки за тяхното управление.
Описан е и мониторинг на всички рискове по време на изпълнение на поръчката.
Част „Организация на ръководството на обекта“
Направено е описание на ключовия персонал за изпълнението на задачата.
Описани са състава, отговорностите и пълномощията на ключовия персонал –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер Пътно строителство, отговорник по
качеството, експерт – координатор по безопасен труд. За всеки член е записано, че е
подчинен на Ръководител обект и осъществява организационни връзки с Централния
офис, Възложителя, останалите експери в ключовия екип и др.
Представена е организационна блок-схема на взаимовръзка между участниците в
строителството, персонала и централния офис.
Описани са основните правила по комуникацията, работни срещи.
Описана е организацията за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове СМР и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискиванията на Възложителя. Участникът описава следните процеси за
осъществяване на контрола на качеството на влаганите материали:
-

Първоначално идентифициране на необходимите материали
Одобряване и специфициране на материалите

- Заявяване на материалите
- Приемане и съхраняване на материалите
- Контрол при доставка на материалите
- Влагане на материалите
Описана е организация на ръководството за осъществяване на контрол на степента на
съответствие, която е обвързана с етапите на доставка на материалите:
- Етап на планиране на доставките
- Етап на доставка и влагане на материалите
- Етап на удостоверяване на съответствие на СМР
Изброени са отговорните лица, вида на контрола, обхват на контрола, последващи
действия.
Описани са дейностите свързани с контрола на производството и доставката на
материалите.
Следва описание на процесите за контрол на изпълнените видове работи:
- контрол на качеството на влаганите материали;
- контрол върху качеството на труда
- контрол върху качеството на механизацията
- контрол върху изпълнението на СМР
Описани са дейностите по превантивен контрол, текущ контрол и последващ контрол.
Описани са дейностите по контрол на качеството, но от описанието на Участника не
става ясна организационната структура за осъществяване на контрол. Описани са
отговорните лица за осъществяване на контрол, но организационната структура на
тези отговорни лица по отношение на отделните нива на контрол не са
описани/показани или са описани формално.
Част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР“
Представен е анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното
влияние на строителния процес върху тях.
Като най-значителни негативни проявления на строителните работи Участникът
идентифицира аспектите на физическия достъп.
Представени са мерки за намаляване на затрудненията‘и очаквания резултат.
За така предложените мерки са описани е дейности по контрол на изпълнението на всички
предложени мерки.
Описани са и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на
строителния процес – точка на мониторинг, параметри на наблюдение, частота, дейности
за мониторинг, отговорна организация.

Описани са и дейности свързани с други аспекти на ежедневието:
-

От естеството на предвижданите работи
Вида на използваните материали
Отпадъчни материали
Неспазване на изискванията за безопасност на труда
Външна среда – шум, запрашеност, замърсяване
Работа с машини и инсталации
Пожарна безопасност;

Следва част „Предложение относно възможности за промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителството, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.”
Представени са следните технологии за минимизиране на времето за ограничен достъп:
- Технология Печматик
- Студени асфалтови смеси
- Преасфалтиране с използване на асфалтопитател
Представени са схеми и за промяна на временната организация на движението.
Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско шосе №
115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп. директор/член на
Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите; Херберт ФранцКсавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на Съвета на
директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с вх. №53-01931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 ч. продължава по-нататъшно участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №1.

2.Техническо предложение за Обособена позиция №2:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Участникът предлага гаранционен срок:
5 години – за всички видове СМР.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следните
части:
Част „Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството“
Представена е обща организационна рамка с описание на конкретните видове СМР,
описани в Документацията за участие. Описани са организаците методи за изпълнение на
строителството, като участника декларира, че ще използва комплексен подход за
изпълнение на обекта, включващ съвкупност от последователен и паралелен метод на
изпълнение.
Представена е последователността на изпълнение на видовете работи, обобщена в
следните етапи на изпълнение:
- Етап – въвеждане на временна организация на движение
- Етап – демонтажни и подготвителни работи
- Етап – направа на пътна основа
- Етап – асфалтови кърпежи
- Етап – асфалтови работи
- Етап – други ремонтни работи
- Етрап – почистване на строителната площадка след приключване на СМР
Представена е технология на изпълнение на видовете СМР по пътни работи и
отводняване. Описани са материалите и механизацията.
Участникът предлага нови технологии и рационализации, които подобряват качеството
и дълготрайността на пътните работи и отводняване, а именно:
-

Асфалтополагане с високопрецизна камера с инфрачервени лъчи. Оптимизиране на
процеса на асфалтополагане, посредством асфалтопитател.
Добавки за асфалтобетон. Описани са основните предимства и характеристики на
материалите за подобряване на качеството и дълготрайността на асфалтовите пластове.
-

Усилване на настилката.
Непрекъснато асфалтиране
Описани са нови технологии и рационализации при фрезоване на асфалтовите
настилки, но те не са обезпечени с декларираната механизация и човешки ресурс, с
което Участника демонстрира познания по отношение на новите тенденции в
съвременното строителство и ремонт на пътища и пътни настилки, но не гарантира
възможност за реализация на тези технологии в настоящата обществена поръчка.
- Студено рециклиране на пътни настилки, топло рециклиране на пътни настилки.
Част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване”
Участника е описал системата за управление на риска, която е внедрил.
Направено е описание на същността на управлението на риска, методите за управление на
рисковете на всеки етап на изпълнение на дейностите. Определени са факторите на
влияние. Направен е качествен и количествен анализ на риска и са описани
идентифицираните рискове.

Участника е идентифицирал следните рискове, които са относими към предмета на
поръчката:
- Забава при стартиране на работите
- Закъснение за окончателно приключване на възложени СМР
Така идентифицираните от участника рискове са анализирани, оценени и са предложени
мерки за тяхното управление.
Описан е и мониторинг на всички рискове по време на изпълнение на поръчката.
Част „Организация на ръководството на обекта“
Направено е описание на ключовия персонал за изпълнението на задачата.
Описани са състава, отговорностите и пълномощията на ключовия персонал –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер Пътно строителство, отговорник по
качеството, експерт – координатор по безопасен труд. За всеки член е записано, че е
подчинен на Ръководител обект и осъществява организационни връзки с Централния
офис, Възложителя, останалите експери в ключовия екип и др.
Представена е организационна блок-схема на взаимовръзка между участниците в
строителството, персонала и централния офис. В организационната блок-схема не са
конкретизирани връзките между участниците в строителството.
Описани са основните правила по комуникацията, работни срещи.
Описана е организацията за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове СМР и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискиванията на Възложителя. Участника описава следните процеси за
осъществяване на контрола на качеството на влаганите материали:
Първоначално идентифициране на необходимите материали
- Одобряване и специфициране на материалите
- Заявяване на материалите
- Приемане и съхраняване на материалите
- Контрол при доставка на материалите
- Влагане на материалите
Описана е организация на ръководството за осъществяване на контрол на степента на
съответствие, която е обвързана с етапите на доставка на материалите:
- Етап на планиране на доставките
- Етап на доставка и влагане на материалите
- Етап на удостоверяване на съответствие на СМР
Изброени са отговорните лица, вида на контрола, обхват на контрола, последващи
действия.
Описани са дейностите свързани с контрола на производството и доставката на
материалите.

Следва описание на процесите за контрол на изпълнените видове работи:
- контрол на качеството на влаганите материали;
- контрол върху качеството на труда
- контрол върху качеството на механизацията
- контрол върху изпълнението на СМР
Описани са дейностите по превантивен контрол, текущ контрол и последващ контрол.
Част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект
на интервенция, при изпълнение на СМР“
Представен е анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното
влияние на строителния процес върху тях.
Като най-значителни негативни проявления на строителните работи Участника
идентифицира аспектите на физическия достъп.
Представени са мерки за намаляване на затрудненията‘и очаквания резултат.
За така предложените мерки са описани е дейности по контрол на изпълнението на всички
предложени мерки.
Описани са и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на
строителния процес – точка на мониторинг, параметри на наблюдение, частота, дейности
за мониторинг, отговорна организация.
Описани са и дейности свързани с други аспекти на ежедневието:
-

От естеството на предвижданите работи
Вида на използваните материали
Отпадъчни материали
Неспазване на изискванията за безопасност на труда
Външна среда – шум, запрашеност, замърсяване
Работа с машини и инсталации
Пожарна безопасност

Следва част „Предложение относно възможности за промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителството, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.”
Представени са следните технологии за минимизиране на времето за ограничен достъп:
- Технология Печматик
- Студени асфалтови смеси
- Преасфалтиране с използване на асфалтопитател
Представени са схеми и за промяна на временната организация на движението.

Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено,
съгласно приложените в документацията образци и съдържа всички задължителни
елементи, изисквани в документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско шосе №
115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп. директор/член на
Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите; Херберт ФранцКсавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на Съвета на
директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с вх. №53-01931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 ч. продължава по-нататъшно участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание за обособена
позиция №2.
СЛЕД РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ В ЧАСТТА ИМ ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОТАТА И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЕЦ,
ДОПУСНАТИ ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ СА ШЕСТИМА УЧАСТНИЦИ:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;;
2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – за обособена позиция №2;
3.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;;
4.“ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;;
5.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;;
6.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД – за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;
7.“БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД – за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 ;
8.“ЩРАБАГ“ ЕАД - за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2;
КОМИСИЯТА ПРОДЪЛЖИ СВОЯТА РАБОТА, КАТО ИЗВЪРШИ ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
НА
ДОПУСНАТИТЕ
УЧАСТНИЦИ
ПО
ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - К2 - ДО 60 Т. К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 .
Оценяват се строителни предложения по структурата, описана по-долу:
1. Методи за строителство.
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за
строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да
позволи на Възложителя да ги анализира.
Участникът трябва да представи описание на технологиите за строителство. Да опише
последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От

описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове.
Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация
и доставка на материали.
Методите трябва да включват най-малко следното:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното
оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

2. Организация на ръководството на обекта, структура за осъществяване на контрол
на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя.
2.1. Организация и ключов персонал.
Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи
ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки
между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;
- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
2.2. Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи
и влаганите материали с нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя.
Участникът трябва да представи ясно описание на структурата за осъществяване на
контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали
с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и на връзката между
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя и управлението на строителните работи.
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при
изпълнение на СМР.
Участникът анализира аспектите на ежедневието 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, като определя

адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един
от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Където:
Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството – до 30 т.
е
Технология за Представено
на
строителство описание
технологията
за
строителство. Всички
изложени методи са
приложими.

Представено
е
описание
на
технологията
за
строителство. Всички
изложени методи са
приложими.

Представено
е
описание
на
технологията
за
строителство. Всички
изложени методи са
приложими.

Описана
е Описана
е Описана
е
последователността на последователността на последователността на
изпълнение
на изпълнение
на изпълнение
на
отделните процеси.
отделните процеси.
отделните процеси.
От
описанието
е
видно, че ще бъдат
спазени
всички
изисквания
на
Възложителя
и
нормативните актове,
както и че се гарантира
качественото
изпълнение
на
отделните
видове
работи, включително и
по
отношение
на
влаганите материали.
Представени са нови
технологии
и
рационализации, които
подобряват качеството
и дълготрайността.
Представените
технологии,
позволяват по-лесно
поддържане
на
изградения обект в
процеса на неговата

От
описанието
е
видно, че ще бъдат
спазени
всички
изисквания
на
Възложителя
и
нормативните актове,
както и че се гарантира
качественото
изпълнение
на
отделните
видове
работи, включително и
по
отношение
на
влаганите материали.

От описанието не
става ясно, че ще
бъдат спазени всички
изисквания
на
Възложителя
и
нормативните актове и
че ще се гарантира
качественото
изпълнение
на
отделните
видове
работи,
и/или
по
отношение
на
качеството
на
влаганите материали.

експлоатация.

а

Пътни работи
и отводняване

30

20

10

К2.1.

Таблица Б – Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя – до 20 т.
Организация Представена е организационна
и
ключов схема на персонала, показваща
организационната структура за
персонал
управление на работите.

Представена е организационна
схема на персонала, показваща
организационната структура за
управление на работите.

Обозначен е ключовият персонал. Обозначен е ключовият персонал.
Kонкретизирани
са
неговите Не са ясно
отговорности и пълномощия.
конкретизирани
неговите
Показана е взаимовръзката между отговорности и пълномощия и/или
участниците в строителството, не е показана взаимовръзката
персонала на обекта и централния между
участниците
в
офис, партньорите в Обединението строителството, и/или персонала на
/при наличие на Обединение/
обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/
Точки по 1

10

5

Структура за
осъществяван
е на контрол
на
степента
на
съответствие
на
изпълнените
видове работи
и влаганите
материали с
нормативните
актове,
технологията
и
изискванията
на
възложителя

Точки по 2

Представено е
описание на
структурата за осъществяване на
контрол
на
степента
на
съответствие
на
изпълнените
видове
работи
и
влаганите
материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на
възложителя.

Представено е
описание на
структурата за осъществяване на
контрол
на
степента
на
съответствие
на
изпълнените
видове
работи
и
влаганите
материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на
възложителя.

Налице е описание на връзката
между
структурата
за
осъществяване на контрол на
степента на съответствие на
изпълнените видове работи и
влаганите
материали
с
нормативните
актове,
технологията и изискванията на
възложителя и управлението на
строителните работи.

Налице е описание на връзката
между
структурата
за
осъществяване на контрол на
степента на съответствие на
изпълнените видове работи и
влаганите
материали
с
нормативните актове, технологията
и изискванията на възложителя и
управлението
на
строителните
работи.

От описанието е видно, че
организацията на ръководството и
структурата за осъществяване на
контрол
на
степента
на
съответствие
на
изпълнените
видове
работи
и
влаганите
материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на
възложителя
гарантират
качественото
изпълнение
на
строителния процес.

Направено е формално описание,
като предлаганата организация на
ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на
степента на съответствие на
изпълнените видове работи и
влаганите
материали
с
нормативните актове, технологията
и изискванията на възложителя не
гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес
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К2.2.

Таблица В. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на
интервенция, при изпълнение на СМР – до 10 т.

Мерки
за
намаляване на
затрудненията
за живущите,
бизнеса
(собственици,
наематели на
търговски
площи)
и
преминаващот
о население в
целевата зона,
обект
на
интервенция,
при
изпълнение на
СМР

Анализирани
са
аспектите
на
ежедневието
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.

Анализирани
са
аспектите
на
ежедневието
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
на
ежедневието.

Представени
са
адекватни, достатъчни
и приложими мерки за
намаляване
на
затрудненията
по
всеки
един
от
идентифицираните
аспекти
на
ежедневието.

Направен е формален
анализ на аспектите на
ежедневието
и
проявленията
на
отрицателно влияние
на строителния процес
върху тях.
Не са представени
мерки за намаляване
затрудненията
по
всеки
един
от
идентифицираните
аспекти
на
ежедневието
и/или
същите
не
са
адекватни, достатъчни
и/или приложими.

Предложени
са
възможности
за
промяна
на
технологията
и/или
временната
организация
на
движение по време на
строителството, които
намаляват
отрицателното
влияние
на
строителния процес.
К2.3.
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Комисията пристъпи към оценяване:
I.Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с оферта вх. №53-01-920 от
08.06.2017г. с оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2:

1.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 НА ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Част А: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.
Предложението започва с обща информация, в която са описани целите, нормативните
документи, ангажиментите, които Участника поема при изпълнението на поръчката,
описан е обхвата на поръчката.
Следва „Организациия на строителството“, където са представени кратки бележки по
отношение на вътрешен контрол и персонал, компетентност и обучение, временни работи
и обзавеждане на строителната площадка.
При описанието на дейностите по Временни работи и обзавеждане на строителната
площадка Участника се ангажира да спазва изискванията на Наредба №16 от 23.07.2001г
за временна организация на движението при извършване на строителствотото и ремонт по
пътищата и улиците и приложенията и. Така цитираната Наредба №16 не е актуална, тя е
заменена с Наредба №3 от 16.08.2010, където има редица актуализирани схеми в
приложенията. Не става ясно дали Участника ще спази изискванията на действащите
нормативни документи, което е изискване на Възложителя.
В „Методи на строителството“ са изброени последователен, паралелен и поточен метод за
изпълнение на строителството.
Описани са три етапа на изпълнение на сторителството:
Първи етап – Подготвителни дейности.
Втори етап – изпълнение на СМР, вкл. лабораторни изпитвания и проби.
Трети етап – Предаване на строителството;
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи, описани са
машините и човешкия ресурс. Следва част „Нови технологии и рационализации, които
подобряват качеството и дълготрайността“.
Участникът описва нови машини и системи за изпълнение на следните работи –
фрезоване, асфалтополагане, контрол на уплътняването, полагане на топъл асфалт.
Технологията на изпълнение е стандартна, системите за контрол са автоматизирани, което
повишава качеството според Участника. Тези твърдения не са адресирани към
нормативните изисквания.
Комисията счита, че новите машини и системи не могат да се разглеждат като нови
технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността, тъй като
Участникът използва стандартната технология на изпълнение на работите. Разписаните
изисквания в нормативните документи към качеството на изпълнение на завършените
работи може да бъде гарантирано и обезпечено с или без описаните от Участиника
автоматични системи. Тяхното използване може да доведе до повишаване на

ефективността, което да повлияе пряко на времетраенето и стойността. Тези параметри,
обаче са предмет на оценка на друг етап от настоящата процедура.
Следва част „Мерки и ред за осигуряване на качество на влаганите строителни
материали“, където са описани процедурите по контрол на влаганите материали, както и
методите на транспорт и съхранение.
Част Б : Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя.
Описана е организацията на ключовия персонал. Описани са отговорностите на
ключовия персонал – ръководител обект, инженер „геодезия“, инженер „пътно
строителствто“, отговорник по качество, координатор ЗБУТ, ръководител механизация,
ръководител снабдяване, отговорник околна среда. Не са описани и изяснени връзките на
подчиненост. Описани са задълженията, но не е конкретизирано експертите от ключовия
персонал на кого са подчинени и на кого дължат отчет за свършената от тях работа,
съответно кой е отговорен за контрола на тяхната работа.
Описани са приципите на управление.
Представена е организационна схема на персонала с комуникационните връзки между
отделните звена и структури.
Участникът твърди, че от показаната схема се вижда взаимовръзката и подчинеността на
всички участници в строителния процес. Ако вземем например връзката между екипи на
изпълнение и инженер „геодезия“ се вижда една двупосочна стрелка. Ако това е
взаимовръзката и подчинеността на участниците, то Комисията би трябвало да тълкува
двупосочна връзка на комуникация и двупосочна връзка на подчиненост, т.е. инженер
Геодезист е подчинен на екипите на изпълнение и те от своя страна на подчинени на
инженер Геодезист. От направения анализ е видно, че не са изяснени връзките на
подчиненост между членовете на екипа. Освен това участникът насърчава комуникацията
между отделните експерти извън официалната схема на комуникация и подчиненост,
което според Комисията, при липса на конкретна схема на подчинаност би довело до риск
от размиване на отговорности при изпълнението на видовете работи.
В представеното описание не са представени начините на комуникация при
осъществяването на връзките между Изпълнителя и Възложителя. Участникът предлага
тези начини на комуникация да бъдат договорени на първата работна среща.
На база гореописаното Комисията счита, че в така представеното Предложение за
изпълнение на поръчката не е показана взаимовръзката на подчиненост между
участниците в строителството.

Комисията счита, че за качеството на изпълнение на работите от изключително значение е
освен изясняване на комуникационните връзки, но и ясно регламентиране на връзките на
подчиненост и отчетност на участниците в строителния процес.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол“, където са описани са
конкретните задължения на ключовия персонал за осъществяване на контрол. Описана е
махнизацията и персонала при изпълнение на СМР-тата.
Следва описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали,
описани са стандарти и нормативните документи в тази сфера, описани са мерките за
осигуряване на качество на изпълнение на СМР-тата, както и лабораторните изпитвания и
замервания.
Част В: Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Анализирани са аспектите на ежедневието и са идентифицирани следните затруднения:
-

Ограничаване на физическиия достъп;

-

Външна среда;

Анализирани са отделните аспекти на тези затруднения, представени са мерки за
минимизиране на тези въздействиея, както и дейности за контрол и мониторинг на
представените мерки.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 -10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:

по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
По точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 10 (десет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя. Налице е описание на връзката между
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя и управлението на строителните работи.
От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
гарантират качественото изпълнение на строителния процес.
Общо за показател K2.2 - 15(петнадесет) точки.

По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа: Анализирани са аспектите на
ежедневието 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 на
ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=30 (тридесет) точки – ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 на УЧАСТНИКА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 НА ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ПЪТИЩА И
МОСТОВЕ“ ЕООД:
Част А: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

Предложението започва с обща информация, в която са описани целите, нормативните
документи, ангажиментите, които Участника поема при изпълнението на поръчката,
описан е обхвата на поръчката.
Следва „Организациия на строителатвото“.
Представени са кратки бележки по отношение на вътрешен контрол и персонал,
компетентност и обучение, временни работи и обзавеждане на строителната площадка.
При описанието на дейностите по Временни работи и обзавеждане на строителната
площадка Участника се нагажира да спазва изискванията на Наредба №16 от 23.07.2001г
за временна организация на движението при извършване на строителствотото и ремонт по
пътищата и улиците и приложенията и. Така цитираната Наредба №16 не е актуална, тя е
заменена с Наредба №3 от 16.08.2010, където има редица актуализирани схеми в
приложенията. Не става ясно дали Участника ще спази изискванията на действащите
нормативни документи, което е изискване на Възложителя.
В „Методи на строителството“ са описани последователен, паралелен и поточен
метод за изпълнение на строителството.
Описани са три етапа на изпълнение на сторителството:
Първи етап – Подготвителни дейности
Втори етап – изпълнение на СМР, вкл. лабораторни изпитвания и проби
Трети етап – Предаване на строителсвтото
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи, описани са
машините и човешкия ресурс.
Следва част „Нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността“. Участника описва нови машини и системи за изпълнение на следните
работи – фрезоване, асфалтополагане, контрол на уплътняването, полагане на топъл
асфалт. Технологията на изпълнение е стандартна, системите за контрол са
автоматизирани, което повишава качеството според Участника. Тези твърдения не са
адресирани към нормативните изисквания.
Комисията счита, че новите машини и системи не могат да се разглеждат
като нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността, тъй като Участника използва стандартната технология на
изпълнение на работите. Разписаните изисквания в нормативните документи към
качеството на изпълнение на завършените работи може да бъде гарантирано и
обезпечено с или без описаните от Участиника автоматишни системи. Тяхното
използване може да доведе до повишаване на ефективността, което да повлияе пряко
на времетраенето и стойността. Тези параметри обаче са предмет на оценка на
друг етап от настоящата процедура.
Следва част „Мерки и ред за осигуряване на качество на влаганите строителни
материали“, където са описани са процедурите по контрол на влаганите материали, както
и методите на транспорт и съхтанение.

Част Б : Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя
Описана е организацията на ключовия пердонал. Описани са отговорностите на
ключовия персонал – ръководител обект, инженер „Геодезия“, инженер „Пътно
строителствто“, отговорник по качество, координатор ЗБУТ, ръководител механизация,
ръководител снабдяване, отговорник околна среда. Не са описани и изяснени връзките на
подчиненост. Описани са задълженията, но не е конкретизирано експертите от ключовия
персонал на кого са подчинени и на кого дължат отчет за свършената от тях работа,
съответно кои е отговорен за контрола на тяхната работа.
Описани са приципите на управление. Представена е организационна схема на персонала с
комуникационните връзки между отделните звена и структури.
Участника твърди, че от показаната схема се вижда взаимовръзката и подчинеността
на всички участници в строителния процес. Ако вземем например връзката между екипи
на изпълнение и инженер Геодезия се вижда една двупосочна стрелка. Ако това е
взаимовръзката и подчинеността на участниците, то Комисията би трябвало да
тълкува двупосочна връзка на комуникация и двупосочна връзка на подчиненост, т.е.
инженер Геодезист е подчинен на екипите на изпълнение и те от своя страна на
подчинени на инженер Геодезист. От направения анализ е видно, че не са изяснени
връзките на подчиненост между членовете на екипа. Освен това Участника насърчава
комуникацията между отделните експерти извън официалната схема на комуникация и
подчиненост, което според Комисията, при липса на конкретна схема на подчинаност би
довело до риск от размиване на отговорности при изпълението на видовете работи.
В представеното описание не са представени начините на комуникация при
осъществяването на връзките между Изпълнителя и Възложителя. Участникът
предлага тези начини на комуникация да бъдат договорени на първата работна среща.
На база гореописаното Комисията счита, че в така представеното Предложение не е
показана взаимовръзката на подчиненост между участниците в строителството.
Комисията счита, че за качеството на изпълнение на работите от изключително
значение е освен изясняване на комуникационните връзки, но и ясно регламентиране
на връзките на подчиненост и отчетност на участниците в строителния процес.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол“, където са описани са
конкретните задължения на ключовия персонал за осъществяване на контрол. Описана е
махнизацията и персонала при изпълнение на СМР-тата.
Следва описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали,
описани са стандарти и нормативните документи в тази сфера, описани са мерките за
осигуряване на качество на изпълнение на СМР-тата, както и лабораторните изпитвания и
замервания.

Част В: Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Анализирани са аспектите на ежедневието и са идентифицирани следните затруднения:
- Ограничаване на физическиия достъп
- Външна среда
Анализирани са отделните аспекти на тези затруднения, представени са мерки за
минимизиране на тези въздействиея, както и дейности за контрол и мониторинг на
представените мерки.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 -10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 10 (десет) точки:

Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
гарантират качественото изпълнение на строителния процес.
Общо за показател K2.2 - 15(петнадесет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
.Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=30 (тридесет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

II.УЧАСТНИК „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД с оферта вх. №53-01-921 от 08.06.2017г.,
подадена в 10:58 ч., за Обособена позиция №2:
ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Предложението на Участника за изпълнение на поръчката започва с описание на
методите на строителство, които включват последователност на изпълнение и технология
на изпъленние на видовете работи.
Представено описание на последователността на изпълненеи на видовете работи,
както и примерен линеен график за изпълнение на работите.

Описанието е формално. На този етап от техническото предложение не са описани
дейности по подготовка на строителната площадка и ВОБД, както и дейностите по
демобилизация и почистване на строителсната площадка. В последователността на
изпълнение на работите, както и в представения линеен график не са позиционирани
дейностите по ВОБД и дейностите по почистване на строителната площадка и предаване
на обекта.
От така представения линеен график и описаната последователност на изпълнение
на работите не става ясно, че ще бъдат спазени исикванията на Възложителя и
нормативните актове.
Следва представяне на човешкия и техническия ресурс, ангажиран за изпълнение
на поръчката.
Представен е в табличен вид и обезпечеността на всеки вид работа с механизация и
човешки ресурс. Следва описание на технологията на изпълнение на отделните видове
работи. Следва идентифициране на потенциални рискове и стратегия за справяне с тях.
Описани са стратегии свързани с управление на риска и оценка на риска. Идентифицирани
са следните видове рискове:
-

Времеви рискове;
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
Промени в законодателството на РБългария или на ЕС;
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавяне на плащания по
договора от страна на Възложителя;

Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя‘.
Описани са условия за изпълние на поръчката, обхвата на работите, докумнетиаця,
закупуване и доставка на материалите, изпълнение на строителството. Описана е
организацията на производството и доставката на строителни продукти, както и
организацията на площадката за безопасна работа.
Представена е организацията на ключовия персонал. Представена е блок схема с
организацинната структура. Описани са отговорностите и задълженията на ключовия
персонал, но не са конкретизирани връзките на подчиненост.В представената блок-схема
връзките между отделните участници за представени посредством стрелки – еднопосочни
и двупосочни.
Не е конкретизиран характера на тези стрелки – дали са връзки на подчиненост или са
връзки на комуникация. Ако се връзки на комуникация, то посоката на комуникация
между „изпълнител главен офис“ и „“ръководител обект“ не би трябвало да е еднопосочна.

Ако това са връзки на подчиненост, то „проектанта“ не би трябвало да е подчинен на
„ръководител обект“ и обратно.
На база гореописаното Комисията счита, че не са ясно конкретизирани
отговорности и пълномощия на ключовия персонал и/или не е показана
взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и
централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя“.
В тази част Участника представя описание на методите за контрол на качеството на
доставените материали и на изпълнените СМР-та. Представя и структура за контрол на
качеството на степента на съответствие на изпълнениете видове работи и влаганите
материали с нормативните актове, технологията и изискванията на Възложителя.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР'.
Участникът е идентифицирал следните затруднения по отношение на аспектите на
ежедневието:
- физически достъп;
- достъп до комунални услуги;
- ограничаване на замърсяването върху околната среда по време на изпълнение на
СМР-тата;
- въздействия върху живота в населеното място;
За така идентифицираните затруднения Участникът предлага
минимизиране на затрудненията за всеки един аспект на тяхното проявление.

мерки

за

На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.

От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участникът попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 10 (десет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
гарантират качественото изпълнение на строителния процес.
Общо за показател K2.2 - 15(петнадесет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа: Анализирани са аспектите на
ежедневието 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 на ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=30 (тридесет) точки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД.

за

III. Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД с оферта с вх. №53-01-922 от
08.06.2017г., подадена в 11:32 часа за Обособена позиция №1 и Обособена позиция
№2.
1.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

ТЕХНИЧЕСКО

Предложението започва с описание на обекта и общи положения по отношение
изпълнението на задачата. Следва част „Методи за строителствто – пътни работи и
отводняване“. Изброени са видовете работи, съгласно Документацията и е описана
технологията на изпълнение. Представени са техническите изисквания към материалите,
допуските, пробните тестове и участъци. Изброени са видовете материали и мехнизацията,
както и труд-работници от I, II и III квалификационна степен.
Не са конкретизирани механизацията и обезпечеността с материали и чов. ресурс за
всяка работа.
На стр.17 от Документацията Възложителя е заявил своето изискване „Всички
работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и
доставка на материали. На основание посоченото изискване комисията счита, че от
Техническото предложение на Участника не става ясно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя, както и че ще се гарантира качественото изпълнение на
отделните видове работи.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
В тази част е направено описание на методите за наблюдение и контрол на риска,
като са изброени основните методи за идентифициране на риска. Описани са основните
стратегии за управление на риска:
-

Предпазване;

-

Ограничаване;

-

Трансфериране;;

-

Приемане;

-

Овладяване;

Идентифицирани са следните рискове от Изпълнителя:
1.

Риск от закъснение началото на започване на СМР

2.

Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите

3.

Спиране на работата на обекта от Държавни или Общински институции

4.

Риск от окончателното приключване на СМР и предаване на обекта

5.
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
сторителсния процес
6.
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на договора
7.

Промени в законодателството на България

8.
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Възложителя
9.
Трудности при изпълнение на Договора, продиктувани
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност

от

констатирано

10.
Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от протести, жалби, и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население
11.

Промяна на технологиите и материалите в зависимост от атмосферните условия

За всеки от идентифицираните от Участника рискове са предложени мерки за
предотвратяване и намаляване на ефекта от риска.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрола на степента на съответствие на изпълнениете видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на Възложителя“.
Описани са отговорностите и връзките на взаимодействие на експертния състав –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер пътно строителство, отговорник по
качеството, координатор по Безопасност и здраве, специалист околна среда и отпадъци,
ръководител и екип ПТО, Ръководител и екип материално и техническо осигуряване.
Представена е организационна схема на ръководния състав.
В представената организационна схема не са конкретизирани връзките между
отделните членове от персонала на обекта и централния офис, по отношение на връзките н
аподчиненост и отчетност.

Представена е план за качество на строителството. Представени са изискванията за
контрол на документите, задълженията на ръководния екип, възложителя. Описани са
следните процедури:
-

Процедура за управление на договора

-

Процедура за справяне с несъответствията

-

Процедура за използване на одобрен списък на доставчици

-

Процедура за закупуване и складиране на материали

-

Процедура за контрол над уреди за мониторинг и измерване и тестване

Направено е формално описание на структурата на контрол в Плана за качеството
на строителството. Описаните отговорности на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата
зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Участникът е идентифицирал следните възможни затруднения:
1.

затруднен достъп;

2.

наличие на шум, прах и вибрации;

3.

прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване и друг вид комунални услуги;

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по затрудненията идентифицирани
от Участника свързани с наличие на вибрации.
По отношение на мерките по намаляване на затрудненията свързани с завишени нива на
шум, Участника предвижда монтиране на шумопоглъщащи съоръжения.
Комисията счита, че подобна мярка за намаляване на нивото на шум не е адекватна
за естеството на работите и периода на действие на въздействието, тъй като дейностите
свързани с завишени нива на шум са краткотрайни, съизмерими с ефекта от
шумозащитните екрани, освен това тези дейности са мобилни – преместват се от участък
на участък. Комисията счита, че дейностите по монтаж на шумозащитни екрани могат да
увеличат времетраенето на строително-монтажните работи, с което да увеличат
времетраенето на другите негативни аспекти от ежедневието, а именно затруднен достъп.

Следва описание на предложени мерки по промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителтвото, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки.
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи
са приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясноконкретизирани неговите отговорности и
пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в строителството,
и/или персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/.
По точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с

нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството
и структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно
влияние на строителния процес върху тях.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по всеки един от
идентифицираните аспекти на ежедневието и/или същите не са адекватни, достатъчни
и/или приложими.
Общо за показател K2.3 - 3(три) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=23 (двадесет и три) точки – ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.
2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ПО ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД:
Предложението започва с описание на обекта и общи положения по отношение
изпълнението на задачата.Следва част „Методи за строителствто – пътни работи и
отводняване“. Изброени са видовете работи, съгласно Документацията и е описана
технологията на изпълнение. Представени са техническите изисквания към материалите,
допуските, пробните тестове и участъци.
Изброени са необходимите ресурси - видовете материали и мехнизацията, както и трудработници от I, II и III квалификационна степен.
Не са конкретизирани механизацията и обезпечеността с материали и чов.
ресурс за всяка работа.
В Документацията Възложителя е заявил своето изискване „Всички работи и
дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка
на материали.„ На база на това комисията счита, че от Техническото предложение на
Участника не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.

В тази част е направено описание на методите за наблядение и контрол на риска, като са
изброени основните методи за идентифициране на риска. Описани са основните стратегии
за управление на риска:
- Предпазване;
- Ограничаване;
- Трансфериране;
- Приемане;
- Овладяване;
Идентифицирани са следните рискове от Изпълнителя:
12. Риск от закъснение началото на започване на СМР;
13. Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;;
14. Спиране на работата на обекта от Държавни или Общински институции;
15. Риск от окончателното приключване на СМР и предаване на обекта;
16. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
сторителсния процес;
17. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на договора;
18. Промени в законодателството на България;
19. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Възложителя;
20. Трудности при изпълнение на Договора, продиктувани от констатирано
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност;
21. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от протести, жалби, и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население;
22. Промяна на технологиите и материалите в зависимост от атмосферните условия;
За всеки от идентифицираните от Участника рискове сч предложени мерки за
предотвратяване и намаляване на ефекта от риска.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрола на степента на съответствие на изпълнениете видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на Възложителя“. Където са описани отговорностите и връзките на взаимодействие на
експертния състав – ръководител обект, инженер геодезист, инженер пътно строителство,
отговорник по качеството, координатор по Безопасност и здраве, специалист околна среда
и отпадъци, ръководител и екип ПТО, Ръководител и екип материално и техническо
осигуряване. Представена е организационна схема на ръководния състав.
В представената организационна схема не са конкретизирани връзките между
отделните членове от персонала на обекта и централния офис, по отношение на
връзките н аподчиненост и отчетност.
Представен е план за качество на строителството. Представени са изискванията за
контрол на документите, задълженията на ръководния екип, възложителя. Описани са
следните процедури:

-

Процедура за управление на договора
Процедура за справяне с несъответствията
Процедура за използване на одобрен списък на доставчици
Процедура за закупуване и складиране на материали
Процедура за контрол над уреди за мониторинг и измерване и тестване.

Направено е формално описание на структурата на контрол в Плана за
качеството на строителството. Описаните отговорности на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Участникът е идентифицирал следните възможни затруднения:
1.затруднен достъп;
2.наличие на шум, прах и вибрации;
3.прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване и друг вид комунални услуги;
Предложени са мерки за намаляване на затрудненията.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по идентифицирани от
Участника затруднения свързани с наличие на вибрации.
По отношение на мерките по намаляване на затрудненията свързани с завишени
нива на шум, Участника предвижда монтиране на шумопоглъщащи съоръжения.
Комисията счита, че подобна мярка за намаляване на нивото на шум не е адекватна
за естеството на работите и периода на действие на въздействието, тъй като
дейностите свързани с завишени нива на шум са краткотрайни, съизмерими с ефекта
от шумозащитните екрани, освен това тези дейности са мобилни – преместват се от
участък на участък. Комисията счита, че дейностите по монтаж на шумозащитни
екрани могат да увеличат времетраенето на строително-монтажните работи, с което
да увеличат времетраенето на другите негативни аспекти от ежедневието, а именно
затруднен достъп.
Следва описание на предложени мерки по промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителтвото, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.

На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:

Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на
строителния процес

Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно
влияние на строителния процес върху тях.
Не са представени мерки за намаляване затрудненията по всеки един от
идентифицираните аспекти на ежедневието и/или същите не са адекватни, достатъчни
и/или приложими.
Общо за показател K2.3 - 3(три) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=23 (двадесет и три) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД.
IV. Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, с оферта с вх. № с оферта №53-01-924 от
08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2.
1.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№1:
Техническото предложение започва с описание на предмета на поръчката и
изброяване на видовете СМР от Документацията за участие. Описана е нормативната
уредба, към която участника ще се придържа при изпълнението на настоящата поръчка.
Описани са целите на поръчката и очакваните резултати.
Описани са три групи задания:
-

Ремонт на пътна настилка;

-

Ремонт на водоотводнителни съоръжения;

-

Ремонт на пътна настилка, изкопни работи и отводнителни работи;

Следва описание на Етапите на изпълнение. Описани са подготвителните дейности.
Описани са технологията на изпълнение на видовете СМР, както и мерките за безопасност
на труда, материалите и механизацията, минималните изисквания както за пътни работи и
отводняване,
така
и
за
мрежи
и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура/канализационни мрежи и съоръжения/.
При описанието на технологията за изпълнение Участникът е описал, че работите
ще започват след издаване на заповед за въвеждане на временна организация и
безопасност на движението. Участникът не е описал мерките, които възнамерява да
предприеме за организиране на временната организация и безопасност на движението и
най-вече съгласуването и с общинските органи. Единствено декларира, че ще използва

стандартни пътни знаци и други средства, които ще бъдат поставени върху стабилно
закрепени стълбчета, преносими стойки или возими стойки-платформи.
Съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците“:„Чл. 30. Сигнализацията на СМР в обхвата на пътя или улицата
трябва да е ясно видима и разбираема от участниците в движението по всяко време на
денонощието и при всякакви метеорологични условия и да дава навременна и достатъчна
информация за изменените пътни условия.“ Участника не дава информация как може да
спази това изискване на нормативните документи.
„Чл. 54. (1) Краткотрайни работи се сигнализират със затваряща табела (С19) или с пътни
знаци А23 „Участък от пътя в ремонт”, В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока
от означената” и Г9 (Г10) „Преминаване отдясно (отляво) на знака”.“
Участникът не описва подобна сигнализация, неговото описание е общо и не става
ясно дали ще бъдат изпълнени тези основни изисквания на нормативните документи.
Участникът не дава информация как възнамерява да спази и изискването на чл.30 от
Наредбата.
Вследствие на гореописаното Комисията счита, че от техническото предложение на
Участника не е видно че ще бъдат спазени всички изисквания на нормативните документи
по отношение на ВОБД.
Участникът е разписал три варианта на технически задания за възлагане:
Описана е последователността на изпълнение на видовете СМР, както и тяхната ресурсна
обезпеченост – механизация и работна ръка.
Всички изложени методи от технологията на изпълнение са приложими, но по отношение
на ВОБД не е видно, че ще се изпълнят всички изисквания на нормативнитре актове по
отношение на временна организация и безопасност на движението.
Не са представени нови технологии и рационализации, които подобряват качеството
и дълготрайността.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя“
Организационната структура е представена посредством блок-схема, в която е
обозначен ключовия персонал. В така показаната блок схема не е показана посоката на
движение на информационния поток, посокана на подчиненост и предаване на
информация. Поради тази причина не става ясна взаимовръзката между участниците в
строителния процес, защото не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност.
Описани са отговорностите и пълномощията на отделните членове на екипа.

При описанието на организационните връзки и взаимоотношения между
участниците в строителството освен текстово, те са представени и посредством блок
схема. В така показаната блок схема не е показана посоката на движение на
информационния поток, посоката на подчиненост и предаване на информация. Поради
тази причина не става ясна взаимовръзката между участниците в строителния процес,
защото не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност.
Например в текстовата част към описанието на организационните връзки и
взаимоотношения на Техническия ръководител е записано:
-

Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;

-

Подчинени длъжностни лица – строителни работници и машинисти;

При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководителя на обекта.
В описанието на организационните връзки и взаимоотношения на експерта Пътен
инженер е записано:
-

Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;

-

Подчинени длъжностни лица – бригада земни, пътни и асфалтови работи;

При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с останалите експерти от инженерно техническия състав, с лицето
осъществяващо строителен надзор, и проектанта.
В схемата на предложената структура на ръководния персонал е видно, че
Техническия ръководител е позициониран между Ръководител обект, Пътен инженер и
звено ВиК, без друг достъп до строителни работници и машинисти, както е описано в
текстовата част.
В същата схема „Пътния инженер“ е позициониран между Технически
ръководител, инженер Геодезист, звено ВиК, звено асфалтополагане, звено пътни работи,
без пряка подчиненост „Ръководител обект“ и връзки с лицето осъществяващо строителен
надзор и проектанта. В тази схема не са конкретизирани връзките на подчиненост и
отчетност и пътищата за предаване на информация.
Представена е и втора блок-схема, която не е описана какво показва, в нея отсъства
специалист „Геодезия“. Показани са връзки посредством стрелки, които не са
конкретизирани дали са връзки на подчиненост или на отчетност. Липсващата
информация не може да се набави от други части на техническото предложение.
На база гореописаното Комисията счита, че не е показана взаимовръзката между
участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Следва част „Осъществяване на констрол на степента на съответствие на изпълнениете
видове работи“.
Описани са изискванията към материалите и документите, методите за контрол,
изисквания за качество на изпълнение и др.Описани са основните материали, които ще
бъдат вложени при изпълнението на обекта.Описана е организацията на производство и
доставка на основните материали, направено е описание на машините, дейностите по
контрол. Участникът се ангажира да отстрани дефектите и недостатъците, установени при
предаване на обекта.
Липсва подробно описание на предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес. Описанието е формално.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване“
Изброени са основните елементи на риска и критериите за оценяване на процеса.
Описани са следните рискове:
-

Времеви рискове;

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта;
-

Незипълнение на договорни задължения;

За всеки от идентифицираните от Изпълнителя рискове са описани мерки за
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на
последиците от риска.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на
интервенция, при изпълнение на СМР”.
Участникът е анализирал и е представил мерки по осем дейности/мерки:
-

Обозначаване на участъците в ремонт

-

Осигуряване на безопаснот

-

Достъп на граждани

-

Достъп на моторни превозни средства

-

Достъп на инвалиди

-

Предпазване от шум и замърсеност

Намаляване на емисиите прах, получени при извършване на строителномонтажните работи на обекта
-

Избягване на ненужното паркиране на строителна механизация

Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки;
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.

Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.

По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:Анализирани са аспектите на
ежедневието 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 на ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 НА УЧАСТНИКА „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД.

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД:
Техническото предложение започва с описание на предмета на поръчката и
изброяване на видовете СМР от Документацията за участие.
Описана е нормативната уредба, към която участника ще се придържа при
изпълнението на настоящата поръчка. Описани са целите на поръчката и очакваните
резултати.
Описани са три групи задания:
- Ремонт на пътна настилка
- Ремонт на водоотводнителни съоръжения
- Ремонт на пътна настилка, изкопни работи и отводнителни работи
Следва описание на Етапите на изпълнение. Описани са подготвителните дейности.
Описани са технологията на изпълнение на видовете СМР, както и мерките за безопасност
на труда, материалите и механизацията, минималните изисквания както за пътни работи и
отводняване,
така
и
за
мрежи
и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура/канализационни мрежи и съоръжения/.

При описанието на технологията за изпълнение Участника е описал, че работите ще
започват след издаване на заповед за въвеждане на временна организация и безопасност
на движението. Участника не е описал мерките, които възнамерява да предприеме за
организиране на временната организация и безопасност на движението и най-вече
съгласуването и с общинските органи. Единствено декларира, че ще използва стандартни
пътни знаци и други средства, които ще бъдат поставени върху стабилно закрепени
стълбчета, преносими стойки или возими стойки-платформи.
Съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и безопасността
на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и
улиците“:
„Чл. 30. Сигнализацията на СМР в обхвата на пътя или улицата трябва да е ясно видима и
разбираема от участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви
метеорологични условия и да дава навременна и достатъчна информация за изменените
пътни условия.“ Участника не дава информация как може да спази това изискване на
нормативните документи.
„Чл. 54. (1) Краткотрайни работи се сигнализират със затваряща табела (С19) или с пътни
знаци А23 „Участък от пътя в ремонт”, В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока
от означената” и Г9 (Г10) „Преминаване отдясно (отляво) на знака”.“
Участника не описва подобна сигнализация, неговото описание е общо и не става ясно
дали ще бъдат изпълнени тези основни изисквания на нормативните документи.
Участника не дава информация как възнамерява да спази и изискването на чл.30 от
Наредбата.
Вследствие на гореописаното Комисията счита, че от техническото предложение
на Участника не е видно че ще бъдат спазени всички изисквания на нормативните
документи по отношение на ВОБД.
Участника е разписал три варианта на технически задания за възлагане:
Описана е последователността на изпълнение на видовете СМР, както и тяхната ресурсна
обезпеченост – механизация и работна ръка.
Всички изложени методи от технологията на изпълнение са приложими, но по
отношение на ВОБД не е видно, че ще се изпълнят всички изисквания на
нормативнитре актове по отношение на временна организация и безопасност на
движението.
Не са представени нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността.
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя“
Организационната структура е представена посредством блок-схема, в която е обозначен
ключовия персонал. В така показаната блок схема не е показана посоката на движение на
информационния поток, посокана на подчиненост и предаване на информация. Поради

тази причина не става ясна взаимовръзката между участниците в строителния процес,
защото не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност.
Описани са отговорностите и пълномощията на отделните членове на екипа.
При описанието на организационните връзки и взаимоотношения между участниците в
строителството освен текстово, те са представени и посредством блок схема. В така
показаната блок схема не е показана посоката на движение на информационния поток,
посоката на подчиненост и предаване на информация. Поради тази причина не става ясна
взаимовръзката между участниците в строителния процес, защото не са конкретизирани
връзките на подчиненост и отчетност.
Например в текстовата част към описанието на организационните връзки и
взаимоотношения на Техническия ръководител е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – строителни работници и машинисти;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководителя на обекта.
В описанието на организационните връзки и взаимоотношения на експерта Пътен
инженер е записано:
- Длъжността е пряко подчинена на Ръководитля на обекта;
- Подчинени длъжностни лица – бригада земни, пътни и асфалтови работи;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с останалите експерти от инженерно техническия състав, с
лицето осъществяващо строителен надзор, и проектанта.
В схемата на предложената структура на ръководния персонал е видно, че Техническия
ръководител е позициониран между Ръководител обект, Пътен инженер и звено ВиК, без
друг достъп до строителни работници и машинисти, както е описано в текстовата част.
В същата схема Пътния инженер е позициониран между Технически ръководител,
инженер Геодезист, звено ВиК, звено асфалтополагане, звено пътни работи, без пряка
подчиненост Ръководител обект и връзки с лицето осъществяващо строителен надзор и
проектанта. В тази схема не са конкретизирани връзките на подчиненост и отчетност и
пътищата за предаване на информация.
Представена е и втора блок-схема, която не е описана какво показва, в нея отсъства
специалист Геодезия. Показани са връзки посредством стрелки, които не са
конкретизирани дали са връзки на подчиненост или на отчетност. Липсващата
информация не може да се набави от други части на техническото предложение.
На база гореописаното Комисията счита, че не е показана взаимовръзката между
участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис,
и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
Следва част „Осъществяване на констрол на степента на съответствие на
изпълнениете видове работи“.
Описани са изискванията към материалите и документите, методите за контрол,
изисквания за качество на изпълнение и др.
Описани са основните материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на обекта.

Описана е организацията на производство и доставка на основните материали, направено
е описание на машините, дейностите по контрол. Участника се ангажира да отстрани
дефектите и недостатъците, установени при предаване на обекта.
Липсва подробно описание на предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло
качественото изпълнение на строителния процес. Описанието е формално.
Следва част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване“
Изброени са основните елементи на риска и критериите за оценяване на процеса.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта
- Незипълнение на договорни задължения
За всеки от идентифицираните от Изпълнителя рискове са описани мерки за
недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на
последиците от риска.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
Участника е анализирал и е представил мерки по осем дейности/мерки:
-

Обозначаване на участъците в ремонт
Осигуряване на безопаснот
Достъп на граждани
Достъп на моторни превозни средства
Достъп на инвалиди
Предпазване от шум и замърсеност
Намаляване на емисиите прах, получени при извършване на строителномонтажните работи на обекта
- Избягване на ненужното паркиране на строителна механизация
Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.

Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана
взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и
централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:

Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки ПО
ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД.

V.Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД, с оферта с вх. № с оферта с
вх.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и
Обособена позиция № 2
1.ОЦЕНКА ПО
ПОЗИЦИЯ №1:

ТЕХНИЧЕСКИ

ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА

Участникът започва своето описание с целите и подхода при изпълнение на поръчката,
като основния подход в конкретния случай гони следните цели:
-

Максимално качество;

-

Минимално времетраене;

-

Минимална стойност.

Описани са всички дейности, влизащи в обхвата на поръчката.
Направено е подробно описание на основните нормативни документи, които ще бъдат
следвани при изпълнението на поръчката.
Следва част „МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“.
Описани са следните организационни методи в строителството:
-

Последователен метод;

-

Паралелен метод;

-

Поточен метод;

-

Цикличен метод.

Всеки от методите е описан подробно, като е направена съпоставка между отделните
методи и са посочени техните предимства и слаби страни.
Описанието е достатъчно изчерпателно, за да бъде анализирано.

Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи.
Участникът разделя строителството на следните етапи:
-

Временна организация на движението;

-

Временно строителство и подготвителни работи;

-

Земни работи;

-

Пътни работи и работи по отводняване;

-

Натоварване и извозване на строителни отпадъци

-

Демобилизация и приключване на строителството.

Всеки един от етапите е подробно описан, посочени са приложимите нормативни
документи и стандарти, изискванията за безопасност на труда и критериите за качество на
изпълнението строително-монтажни работи. За всяка работа от описаните в техническата
документация работи са посочени технологията на изпълнение, стандартите за качество,
контрол и приемане, направено е описание на материалите и техника на безопасност и
охрана на труда. Направено е описание на технологичната последователност на
изпълнение на работите и тяхната взаимна обвързаност.
От направеното описание е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и нормативните актове.
В точка „Методи и технология на изпълнение на пътни работи и отводняване“ е описана
технологията и последователността на изпълненеи на работите от Техническата
Документация. Обвързани са със механизация и човешки ресурси, като за всяка работа в
табличен вид са описани механизацията, работниците и производителността на звеното.
Направено е описание на материалите, като за всеки от основните материали са описани
техническите характеристики, стандарти, производител, дълготрайност и документ за
съответствие/декларация за експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага нова технология за ремонт на пътни
настилки – студено рециклиране. Направено е подробно описание на техниката,
механизацията и технологията на изпълнение на метода. Описани са предимставта на
технологията, както и методите за контрол на качеството.
В точка „Методи и технология на изпълнение на мрежи и съоръжения на инженерната
инфраструктура“ е описана технологията и последователността на изпълненеи на работите
от Техническата Документация. Обвързани са със механизация и човешки ресурси, като за
всяка работа в табличен вид са описани механизацията, работниците и
производителността на звеното. Направено е описание на материалите, като за всеки от
основните материали са описани техническите характеристики, стандарти, производител,
дълготрайност и документ за съответствие/декларация за експлоатационни показатели/.

Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността, а именно безизкопна технология за полагане на тръбни
съоръжения. Направено е подробно описание на техниката, механизацията и технологията
на изпълнение на метода. Описани са предимствата на технологията, както и методите за
контрол на качеството.
Следва точка „Последователност на изпълнение и взаимна обвързаност на процесите и
работите“, в която са описани поледователността на работа и взаимна обвързаност на
всички работи от техническата документация. Взаимната обвързаност на работите е
свързана и с ресурсна обезпеченост – работници и механизация.
Следва точка „Мерки за безопасност и охрана“ в която е направено подробно описание на
методите за осигуряване на безопаснот на труда по време на строителството. Описани са
мерките за безопасност при различните видове работи, мерките за безопаснот при работа с
различни инструменти и механизация, при експлоатация на транспортни и други видове
работно оборудване. Направена е оценка на риска от травматични увреждания, като са
описани основните рискове, основните причини за тяхното проявление, мерките за
недопускане и ограничаване на риска, както и професиите и длъжностите, които са
изложени на най-голям опасност от проявление на риска.
Следва част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“.
В тази част е наравено описание на вида, състава и техническата обезпеченост на
работните екипи. Представени са четири специализирани екипа за изпълнение на
различните видове специфични дейности, всеки от екипите е обезпечен със съответната
механизация. Направено е описание на управленския екип за изпъление на
строителството. Преддставена е организационна структура посредством блок-схема с
нанесени пътищата за предаване на информация. Описани са подробно отговорностите и
задълженията на членовете на управленския екип – ръководител обект, технически
ръководител, отговорник по контрол на кчеството, координатор по ЗБУТ, инженер част
„Геодезия“,инженер по част „Пътно строителствот“. От описанието е видно
отговорностите по отношение контрола на качеството на отделните членове на екипа.
Направено е описание на координацията между членовете на екипа, описана е
комуникацията с Възложителя, строителния надзор/консултант и проектантския екип.
Представена е организационна схема с връзките на подчиненост и отчетност.
Следва точка „ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО“. В нея Участника описва методите за
постигане на качество. Той ще изготви план наръчник за контрол на кчаството. В
техническто предложение на Участника е направено описание на този план, както и
методите по които ще се следи и контролира качеството на изпълнение на видовете
работи, съгласно този план. Описана е управленската пирамида за констрол на качеството
и нивата за контрол – първо ниво, второ ниво и трето ниво на контрол на качеството. Ще
бъде изготвен и план за изпитвания и тестове като приложение към Плана за контрол на
качеството. Представена е и принципна организационна схема на звеното за контрол на
качеството.

Следва част „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ И
БИЗНЕСА“.
Описана е организацията на дейностите свързани с управление на риска. Подробно са
описани процесите идентификация на рисковете, анализ на риска, оценка на риска,
планиране на дейностите по преодоляване на риска, следене и контролиране на риска.
Описани са характерните особености при изпълнението на обекти сходни с предмета на
поръчката. Подробно са описани, анализирани и оценени, като са представени мерки по
преодоляване и минимизиране на идентифицираните от Участника рискове и затруднения.
Описани са дейностите по минимизиране на негативното влияние на строителния процес
върху живущите и гостите на района, както и дейностите по опазване на околната среда и
управление на строителните отпадъци. Представена е адекватна и система за мониторинг
на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на
ежедневието.
Направено е подробно описание на методите на контрол на описаните мерки и тяхната
ефективност.
Описани са конкретните дейности, свързани с промяната на организацията на движение,
които биха намалили негативните аспекти от затрудненото преминаване през зоната на
строително-монтажните работи.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове,
както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи,
включително и по отношение на влаганите материали.
Представени са нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността.
Представените технологии, позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в
процеса на неговата експлоатация.
Оценка за показател K2.1 - 30(тридесет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 10 (десет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и
пълномощия.
Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и
централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 10 (десет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и
влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
гарантират качественото изпълнение на строителния процес.
Оценка за показател K2.2 - 20(двадесет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация на
движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на
строителния процес.

Оценка за показател K2.3 - 10(десет) точки.
Обща оценка по показател K2=K2.1+K2.2+K2.3=60 (шестдесет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ЗА УЧАСТНИКА „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД.

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№2: Предложението на Участника започва с описание на предмета на поръчката, описани
са целите и подхода при изпълнение на поръчката, като основния подход на Участника:
- Максимално качество;
- Минимално времетраене;
- Минимална стойност.
Описани са всички дейности, влизащи в обхвата на поръчката.
Направено е подробно описание на основните нормативни документи, които ще бъдат
следвани при изпълнението на поръчката.
Следва част „МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“.
Описани са следните организационни методи в строителството:
- Последователен метод;
- Паралелен метод;
- Поточен метод
- Цикличен метод.
Всеки от методите е описан подробно, като е направена съпоставка между отделните
методи и са посочени техните предимства и слаби страни.
Описанието е достатъчно изчерпателно, за да бъде анализирано.
Следва описание на технологията на изпълнение на видовете работи.
Участникът разделя строителството на следните етапи:
- Временна организация на движението;
- Временно строителство и подготвителни работи;
- Земни работи;
- Пътни работи и работи по отводняване;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци
- Демобилизация и приключване на строителството.
Всеки един от етапите е подробно описан, посочени са приложимите нормативни
документи и стандарти, изискванията за безопасност на труда и критериите за качество на
изпълнението строително-монтажни работи. За всяка работа от описаните в техническата
документация работи са посочени технологията на изпълнение, стандартите за качество,
контрол и приемане, направено е описание на материалите и техника на безопасност и
охрана на труда. Направено е описание на технологичната последователност на
изпълнение на работите и тяхната взаимна обвързаност.
От направеното описание е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и нормативните актове.

В точка „Методи и технология на изпълнение на пътни работи и отводняване“
подробно е описана технологията и последователността на изпълнение на работите от
Техническата Документация, съответно обвързани със механизация и човешки ресурси,
като за всяка работа в табличен вид са описани механизацията, работниците и
производителността на звеното. Направено е описание на материалите, като за всеки от
основните материали са описани техническите характеристики, стандарти, производител,
дълготрайност и документ за съответствие/декларация за експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността, а именно нова технология за ремонт на пътни настилки –
студено рециклиране. Направено е подробно описание на техниката, механизацията и
технологията на изпълнение на метода. Описани са предимставта на технологията, както и
методите за контрол на качеството.
В точка „Методи и технология на изпълнение на мрежи и съоръжения на
инженерната инфраструктура“ е описана технологията и последователността на
изпълненеи на работите от Техническата Документация. Обвързани са със механизация и
човешки ресурси, като за всяка работа в табличен вид са описани механизацията,
работниците и производителността на звеното. Направено е описание на материалите,
като за всеки от основните материали са описани техническите характеристики,
стандарти, производител, дълготрайност и документ за съответствие/декларация за
експлоатационни показатели/.
Направено е описание на нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността. Участника предлага безизкопна технология за полагане на
тръбни съоръжения. Направено е подробно описание на техниката, механизацията и
технологията на изпълнение на метода. Описани са предимствата на технологията, както и
методите за контрол на качеството.
Следва точка „Последователност на изпълнение и взаимна обвързаност на процесите и
работите“, в която са описани поледователността на работа и взаимна обвързаност на
всички работи от техническата документация. Взаимната обвързаност на работите е
свързана и с ресурсна обезпеченост – работници и механизация.
Следва точка „Мерки за безопасност и охрана“ в която е направено подробно описание на
методите за осигуряване на безопаснот на труда по време на строителството. Описани са
мерките за безопасност при различните видове работи, мерките за безопаснот при работа с
различни инструменти и механизация, при експлоатация на транспортни и други видове
работно оборудване. Направена е оценка на риска от травматични увреждания, като са
описани основните рискове, основните причини за тяхното проявление, мерките за
недопускане и ограничаване на риска, както и професиите и длъжностите, които са
изложени на най-голям опасност от проявление на риска.
Следва част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“.
В тази част е наравено описание на вида, състава и техническата обезпеченост на
работните екипи. Представени са четири специализирани екипа за изпълнение на
различните видове специфични дейности, всеки от екипите е обезпечен със съответната
механизация. Направено е описание на управленския екип за изпъление на
строителството. Преддставена е организационна структура посредством блок-схема с

нанесени пътищата за предаване на информация. Описани са подробно отговорностите и
задълженията на членовете на управленския екип – ръководител обект, технически
ръководител, отговорник по контрол на кчеството, координатор по ЗБУТ, инженер част
„Геодезия“,инженер по част „Пътно строителствот“. От описанието е видно
отговорностите по отношение контрола на качеството на отделните членове на екипа.
Направено е описание на координацията между членовете на екипа, описана е
комуникацията с Възложителя, строителния надзор/консултант и проектантския екип.
Представена е организационна схема с връзките на подчиненост и отчетност.
Следва точка „ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО“. В нея Участника описва методите за
постигане на качество. Той ще изготви план наръчник за контрол на кчаството. В
техническто предложение на Участника е направено описание на този план, както и
методите по които ще се следи и контролира качеството на изпълнение на видовете
работи, съгласно този план. Описана е управленската пирамида за констрол на качеството
и нивата за контрол – първо ниво, второ ниво и трето ниво на контрол на качеството. Ще
бъде изготвен и план за изпитвания и тестове като приложение към Плана за контрол на
качеството. Представена е и принципна организационна схема на звеното за контрол на
качеството.
Следва част „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ
И БИЗНЕСА“.
Описана е организацията на дейностите свързани с управление на риска. Подробно са
описани процесите идентификация на рисковете, анализ на риска, оценка на риска,
планиране на дейностите по преодоляване на риска, следене и контролиране на риска.
Описани са характерните особености при изпълнението на обекти сходни с предмета на
поръчката. Подробно са описани, анализирани и оценени, като са представени мерки по
преодоляване и минимизиране на идентифицираните от Участника рискове и затруднения.
Описани са дейностите по минимизиране на негативното влияние на строителния процес
върху живущите и гостите на района, както и дейностите по опазване на околната среда и
управление на строителните отпадъци. Представена е адекватна и система за мониторинг
на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на
ежедневието.
Направено е подробно описание на методите на контрол на описаните мерки и тяхната
ефективност.
Описани са конкретните дейности, свързани с промяната на организацията на движение,
които биха намалили негативните аспекти от затрудненото преминаване през зоната на
строително-монтажните работи.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове,
както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи,
включително и по отношение на влаганите материали.
Представени са нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността.
Представените технологии, позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в
процеса на неговата експлоатация.
Оценка за показател K2.1 - 30(тридесет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 10 (десет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и
пълномощия.
Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и
централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 10 (десет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и

влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя
гарантират качественото изпълнение на строителния процес.
Оценка за показател K2.2 - 20(двадесет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация
на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на
строителния процес.
Оценка за показател K2.3 - 10(десет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=60 (шестдесет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ЗА УЧАСТНИКА „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД

VI. Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД с оферта вх.№ с оферта вх. №53-01-928 от
08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2
1. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №1:
Предложението на Участника започва с представяне на таблица с материалите,
стандартите, доставчиците и приложените сертификати/декларации за съответствие.
Част А “Предложение за технология и организация на изпълнението на
строителството“.
Започва с описание на предмета на поръчката и кратка характеристика на обекта и на
строителната площадка.
Следва описание на строителната програма, в която са описани видовете работи и
дейностите, които ще се изпълнят след подписване на договора:
-

Временно строителство;

-

ВОБД;

-

Мерки за осигоряване на безопасни условия на труд;

-

Противопожарна защита;

-

Геодезически заснемания;

-

Мерки за опасване на зелени площи и дървета;

-

Договорни задължения.

Следва част „Технология на изпълнение на всички видове строителни и монтажни
работи в тяхната последователност“.
В тази точка са описани технологията на изпълнение на всички СМР-та, тяхната
последователност и обезпечеността с ресурси – механизация, материали и работници.
Описанието е изпълнено за дейностите по пътни работи и отводняване.
Не всички от дейности са описани в обем и съдържание, гарантиращи спазване на
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове и качественото изпълнение на
отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Например при описание на дейност „Оформяне на канавки“ в описанието на технологията
на изпълнение нищо не е споменато по отношение на облицовките на канавките, нито
материалите за тяхното изпълнение. Участника визира само оформяне на напречния
профил на канавката, като това далеч не покрива комплекса от дейности, които могат да
възникнат при изпълнение на дейностите по „оформяне на канавки“. От описанието не
става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове
по отношение на дейността „оформяне на канавки“ и че ще се гарантира качественото
изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите
материали.
Представени са нови технологии, които подобряват качеството и дълготрайността
по част пътни работи:
-

добавки за асфалтобетони,

-

усилване на настилката,

-

непрекъснато асфалтиране.

Описаната технология на изпълнение на непрекъснато асфалтиране е свързана с
използване на специализирана техника, която не е декларирана от Участника. Във връзка с
изискването на Възложителя представените технологии и рационализации да са обвързани
с декларираното оборудване, материали и механизация, Комисията счита, че Участника не
може да гарантира качествено и коректно изпълнение на предложената от него технология
на изпълнение
Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и

влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя“.
В тази част са включени мерки и механизми за организиране на експертния екип.
Описани са отговорностите и задачите на отделните членове на ръководния екип, както и
комуникацията между отделните членове на екипа, описани са връзките на подчиненост.
Направено е описание на следните членове на ръководния екип:
-

ръководител обект;

-

технически ръководител

-

отговорник по качеството

-

координатор ЗБУТ

-

геодезист

-

бригада асфалтови работи

-

бригада земни работи

Липсва описание на задачите, отговорностите и връзките на подчиненост и
комуникация на инж. Пътно строителство. Участника е представил организационна схема
в която е представен експерт по част Пътна.
В Документацията е записано: „Участникът трябва да представи ясна
организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира
неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки
между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;“
Освен това в Документацията е записано:“ Участникът трябва да разполага за всяка
обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации, включени
или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството,
включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
•
Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелно-валииационна степен
«магистър», със специалност „Транспортно строителство”, специализация
„Пътно
строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и с
професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
•
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен «магистър» по
специалност „Геодезия” или еквивалент;

•
инженер „Пътно строителство”: инженер с образователно-квалифиационна степен
«магистър» със специалност „Транспортно строителство”, специализация „Пътно
строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
•
строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и
техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на
строителството;
•
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по чл. 5
ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
•
изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР: всички лица
да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които
ще извършват“.
Комисията счита, че не са ясно конкретизирани отговорности и пълномощия на експерта
по част „Пътно строителство“.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие
на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията.
В тази част са представени мероприятията, които участника ще изпълни с цел
осигуряване на качеството. Описани са мероприятията по контрол на различните процеси,
като са посочени и отговорните лица.
Описанието е формално. При описанието на контрола на изпълнение на
асфалтовите работи например са описани основните показатели подлежащи на контрол
/качествено изготвяне на асфалтови смеси, габарит и широчина на полаганата настилка,
процентно изразен напрешен наклон, дебелина на полагания пласт, степен на уплътняване
на асфалтовите пластове, надлъжна равниснност на повърхността на полаганите пластове/,
без да са конкретизирани отговрните лица и методите и средства на контрол. Преди това е
отбелязано, че всички дейности по СМР ще бъдат контролирани от техническия
ръководител и отговорното лице законтрол на качеството.
Според Комисията е направено формално описание на предлаганата организация на
ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата
зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника описва изготвяне на план и система за опазване на околната
среда. Описани са нормативните документи, които ще бъдат използвани при изготвянето
му.

Описани са мерките и очакваните въздействия върху състоянието на околната среда.
Описани са следните аспекти на околната среда, придружени от мерки за намаляване на
вредното въздействие:
-

Качество на въздуха

-

Шумово и вибрационно замърсяване

-

Водни ресурси

-

Опазване на почвата

-

Почвени деформации

-

Опазване на биологичното разнообразие.

Преставен е план за управление на отпадъците, в който са разписани общи мерки,
третиране и транспортиране на отпадъци и мерки за опасни отпадъци.
Следват мерки за намаляване на затрудненията на живущите и бизнеса. Направен е
формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху тях.
Идентифицираните и описани аспекти са основно свързани с аспектите на околната среда,
част от които са описани и в предходната точка – намаляване на запрашеността,
намаляването на замърсеността на въздуха. Формално са описани още мерки по
обезопасяване на изкопи, изграждане на предпазни огради, информационни табели, ВОБД
намаляване на шума.
Следва Управление на риска.
Направено е описание на стратегията на участника за управление на риска, същност на
процеса, идентифициране на потенциалните рискове, анализ на възможното въздействие,
план за справяне с рисковете, стратегия за управление.
Участника е посочил рискове посочени от Възложителя.
В техническата документация Възложителя не идентифицира конкретни рискове.
Описани са следните рискове:
-

Времеви рискове

Липса на съдействие, координация между възложител, консултант и други
участници в строителния прицес
Трудности при изпълнение на строителните дейности, включително неточни и
непълни изходни данни. Откриване на неидентифицрани подземни комуникации.
Необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности. Неблагоприяни
климатични условия и др.предложени мерки за тяхното управление.

Предложени са контролни дейности за предотвратяване на настъпването на риска и
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Следва описание на възможностите за промяна на технологията и използваните материали
в зависимост от атмосферните условия. Оценени са рисковете и са предложени дейности
за недопускане настъпването на риска и дейности за отстраняване на последиците от
настъпилия риск.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки;
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката
между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или
партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:

Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес.
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.

По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 НА УЧАСТНИКА „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД.

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА УЧАСТНИКА
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Предложението на Участника започва с представяне на таблица с материалите,
стандартите, доставчиците и приложените сертификати/декларации за съответствие.
Част А “Предложение за технология и организация на изпълнението на строителството“
Започва с описание на предмета на поръчката и кратка характеристика на обекта и на
строителната площадка.
Следва описание на строителната програма, в която са описани видовете работи и
дейностите, които ще се изпълнят след подписване на договора:
-

Временно строителство

-

ВОБД

-

Мерки за осигоряване на безопасни условия на труд

-

Противопожарна защита

-

Геодезически заснемания

-

Мерки за опасване на зелени площи и дъвета

-

Договорни задължения.

Следва част „Технология на изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи
в тяхната последователност“.
В тази точка са описани технологията на изпълнение на всички СМР-та, тяхната
последователност и обезпечеността с ресурси – механизация, материали и работници.
Описанието е изпълнено за дейностите по пътни работи и отводняване.
Не всички от дейности са описани в обем и съдържание, гарантиращи спазване на
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове и качественото
изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на
влаганите материали. Например при описание на дейност „Оформяне на канавки“ в
описанието на технологията на изпълнение нищо не е споменато по отношение на
облицовките на канавките, нито материалите за тяхното изпълнение. Участника
визира само оформяне на напречния профил на канавката, като това далеч не
покрива комплекса от дейности, които могат да възникнат при изпълнение на
дейностите по „оформяне на канавки“. От описанието не става ясно, че ще бъдат
спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове по отношение
на дейността „оформяне на канавки“ и че ще се гарантира качественото изпълнение
на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите
материали.
Представени са нови технологии, които подобряват качеството и дълготрайността по част
пътни работи:
- добавки за асфалтобетони,
- усилване на настилката,
- непрекъснато асфалтиране.
Описаната технология на изпълнение на непрекъснато асфалтиране е свързана с
използване на специализирана техника, която не е декларирана от Участника. Във
връзка с изискването на Възложителя представените технологии и рационализации
да са обвързани с декларираното оборудване, материали и механизация, Комисията
счита, че Участника не може да гарантира качествено и коректно изпълнение на
предложената от него технология на изпълнение

Следва част „Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите
материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя“.
В тази част са включени мерки и механизми за организиране на експертния екип. Описани
са отговорностите и задачите на отделните членове на ръководния екип, както и
комуникацията между отделните членове на екипа, описани са връзките на подчиненост.
Направено е описание на следните членове на ръководния екип:
- ръководител обект;
- технически ръководител
- отговорник по качеството
- координатор ЗБУТ
- геодезист
- бригада асфалтови работи
- бригада земни работи
Липсва описание на задачите, отговорностите и връзките на подчиненост и комуникация
на инж. Пътно строителство. Участника е представил организационна схема в която е
представен експерт по част Пътна.
На стр.18 в Документацията е записано: „Участникът трябва да представи ясна
организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира
неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки
между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;“
Освен това на в Документацията е записано:“ Участникът трябва да разполага
за всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или организации,
включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола
на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както
следва:





Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелновалииационна степен «магистър», със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и с
професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен
«магистър» по специалност „Геодезия” или еквивалент;
инженер „Пътно строителство”: инженер с образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”,
специализация
„Пътно
строителство”
или
„Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;






строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ
познания и техническа компетентност в областта на контрол върху
качеството на изпълнение на строителството;
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички лица да притежават необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват“

Комисията счита, че не са ясно конкретизирани отговорности и пълномощия на
експерта по част Пътно строителство.
Следва част „Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията.
В тази част са представени мероприятията, които участника ще изпълни с цел осигуряване
на качеството. Описани са мероприятията по контрол на различните процеси, като са
посочени и отговорните лица.
Описанието е формално. При описанието на контрола на изпълнение на асфалтовите
работи например са описани основните показатели подлежащи на контрол /качествено
изготвяне на асфалтови смеси, габарит и широчина на полаганата настилка, процентно
изразен напрешен наклон, дебелина на полагания пласт, степен на уплътняване на
асфалтовите пластове, надлъжна равниснност на повърхността на полаганите пластове/,
без да са конкретизирани отговрните лица и методите и средства на контрол. Преди това е
отбелязано, че всички дейности по СМР ще бъдат контролирани от техническия
ръководител и отговорното лице законтрол на качеството.
Според Комисията е направено формално описание на предлаганата организация на
ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника описва изготвяне на план и система за опазване на околната среда.
Описани са нормативните документи, които ще бъдат използвани при изготвянето му.
Описани са мерките и очакваните въздействия върху състоянието на околната среда.
Описани са следните аспекти на околната среда, придружени от мерки за намаляване на
вредното въздействие:
-

Качество на въздуха

- Шумово и вибрационно замърсяване
- Водни ресурси
- Опазване на почвата
- Почвени деформации
- Опазване на биологичното разнообразие.
Преставен е план за управление на отпадъците, в който са разписани общи мерки,
третиране и транспортиране на отпадъци и мерки за опасни отпадъци.
Следват мерки за намаляване на затрудненията на живущите и бизнеса. Направен е
формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху тях.
Идентифицираните и описани аспекти са основно свързани с аспектите на околната среда,
част от които са описани и в предходната точка – намаляване на запрашеността,
намаляването на замърсеността на въздуха. Формално са описани още мерки по
обезопасяване на изкопи, изграждане на предпазни огради, информационни табели, ВОБД
намаляване на шума.
Следва Управление на риска.
Направено е описание на стратегията на участника за управление на риска, същност на
процеса, идентифициране на потенциалните рискове, анализ на възможното въздействие,
план за справяне с рисковете, стратегия за управление.
Участника е посочил рискове посочени от Възложителя.
В техническата документация Възложителя не идентифицира конкретни
рискове.
Описани са следните рискове:
- Времеви рискове
- Липса на съдействие, координация между възложител, консултант и други
участници в строителния прицес
- Трудности при изпълнение на строителните дейности, включително неточни и
непълни изходни данни. Откриване на неидентифицрани подземни комуникации.
Необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности. Неблагоприяни
климатични условия и др.предложени мерки за тяхното управление.
Предложени са контролни дейности за предотвратяване на настъпването на риска и
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Следва описание на възможностите за промяна на технологията и използваните материали
в зависимост от атмосферните условия. Оценени са рисковете и са предложени дейности
за недопускане настъпването на риска и дейности за отстраняване на последиците от
настъпилия риск.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:

Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана
взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и
централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес.

Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Общо за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД.
VII. Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД с оферта с вх. №53-01-930 от 08.06.2017 г.,
подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2:
1. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №1:
Участникът започва с описание на поръчката и целите за изпълнение. Изброени са
предвидените СМР, съгласно Документацията за участие.
Следва
описание
на
методите
за
строителство,
като
са
разписани
последователен(цикличен) организационен метод, паралелен (успореден) организационен
метод, смесен организационен метод. След описание на различните методи, Участникът
избира смесения метод като най- ефективен.
Следва описание на технологията на изпълнение на строителството. Описана е
технологията на изпълнение за видовете работи от СМР-тата в Документацията за участие,
като те са обезпечени с необходимите ресурси – механизация и човешки ресурси.
От краткото и формално описание не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания
на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на
отделните видове работи предвидени в документацията за участие.
В част „Организация за изпълнение на строителството“ е описано разположението на
производственото оборудване и съоръженията, строителната механизация и уредите за
изпълнение на поръчката.
Описано е производството и доставката на строителни материали, като за основните
видове материали са описани произхода, сертифицирането. Предложена и описана е
строителна лаборатория за контрол на качеството.

Следва част „Организация на строително-монтажните работи“.
Описан е подготвителния период с временната база и ВОБД, съгласуване и трасиране на
подземни и надземни комуникации, опорен полигон, нивелачни репери и трасиране на
обекта.
Следва предложение за използване на нови технологии и рационализации.
По отношение на пътни работи и отводняване Участника предлага метод на студено
рециклиране на пътната настилка. Следва подробно описание на метода, видове и
предимства.
Описаната технология на изпълнение от Участника не е обвързана с декларирана
механизация, което е основно изискване на Възложителя.
На стр.17 от Документацията е записано следното изискване на възложителя: „Офертата
на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство.
Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на
Възложителя да ги анализира. Участникът трябва да представи описание на технологиите
за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и
тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са
обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.
Методите трябва да включват най-малко следното:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното
оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.”
От гореописаното е видно, че в тази си част Техническото предложение на Участника не
отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като предложената технология на
изпълнение не е обвързана с декларирана механизация, което e изискване, съгласно
Документацията и без което не може да се гарантира изпълнението на описаната
технология.
Поради тази причина Комисията не приема описаната от Участника технология като „нови
технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността”.
Участникът описва и метод на подсилване на асфалтовите настилки чрез армиране.
Направено е подробно описание на технологията на изпълнение.

Следва част „Организация на ръководството на обекта“.
Представена е блок-схема на организационната структура за изпълнение на поръчката.
Описани са работните задължения на членовете на ръководния екип.

Не е описана взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на
обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на
Обединение/.
Следва описание на „Kонтрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи
и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на
Възложителя“. Описана е структурата за осъществяване на контрол, отговорностите на
ръководството, методите за осъществяване на текущия контрол. Представена е схема на
входящия контрол на доставени продукти на обекта, схема на предварителен контрол на
продукти за обекта.
Направеното описание е формално, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и
изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на
строителния процес.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на
интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника анализира аспектите на ежедневието и проявленията на
отрицателното влияние на строителния процес върху тях. Анализирани са следните
аспекти:
-

Физически достъп;

-

Достъп до комунални услуги;

За всеки от така идентифицираните и анализирани аспекти са предписани мерки за
намаляване на затрудненията, периода на изпълнение и очаквания резултат.
За всяка мярка за описани дейности по контрол върху изпълнението на предложените
мерки.
Следва описание на дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние
на строителния процес като са описани мерките, параметрите на наблюдение, честотата,
дейностите за мониторинг и отговорната организация.
Представени са
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Не са предложени възможности за промяна на технологията и/или временната организация
на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на
строителния процес.
Следва част “Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.

В тази част е направено описание на риска, технологията на управление на риска,
представена е схема на технологията на управление на риска и са описани различните
рискове, идентифицирани от Участника. Участникът е описал следните рискове:
-

Времеви рискове;

-

Технически рискове, свързани с използваната механизация;

-

Рискове свързани с човешките ресурси;

-

Рискове, свързани с атмосферните условия;

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес.
Описаните рискове са придружени от мерки за недопускане и мерки за преодоляване на
последиците.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Оценка за показател K2.1 - 10(десет) точки.

По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1: Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Но не са ясно конкретизирани неговите отговорности и
пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в строителството,
и/или персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/.

по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес.
Оценка за показател K2.2 - 10(десет) точки.

По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Оценка за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 на УЧАСТНИКА „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД.

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД:
Участникът започва с описание на поръчката и целите за изпълнение. Изброени са
предвидените СМР, съгласно Документацията за участие.
Следва
описание
на
методите
за
строителство,
като
са
разписани
последователен(цикличен) организационен метод, паралелен (успореден) организационен
метод, смесен организационен метод. След описание на различните методи, Участникът
избира смесения метод като най- ефективен.

Следва описание на технологията на изпълнение на строителството. Описана е
технологията на изпълнение за видовете работи от СМР-тата в Документацията за
участие, като те са обезпечени с необходимите ресурси – механизация и човешки ресурси.
От краткото и формално описание не става ясно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира
качественото изпълнение на отделните видове работи предвидени в
документацията за участие.
В част „Организация за изпълнение на строителството“ е описано
разположението на производственото оборудване и съоръженията, строителната
механизация и уредите за изпълнение на поръчката.
Описано е производството и доставката на строителни материали, като за
основните видове материали са описани произхода, сертифицирането. Предложена и
описана е строителна лаборатория за контрол на качеството.
Следва част „Организация на строително-монтажните работи“.
Описан е подготвителния период с временната база и ВОБД, съгласуване и
трасиране на подземни и надземни комуникации, опорен полигон, нивелачни репери и
трасиране на обекта.
Следва предложение за използване на нови технологии и рационализации.
По отношение на пътни работи и отводняване Участника предлага метод на
студено рециклиране на пътната настилка. Следва подробно описание на метода, видове и
предимства.
Описаната технология на изпълнение от Участника не е обвързана с декларирана
механизация, което е основно изискване на Възложителя.
В Докумнетацията е записано:„Офертата на участника трябва задължително
да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва
да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.
Участникът трябва да представи описание на технологиите за строителство. Да
опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната
взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания
на Възложителя и нормативните актове.
Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация
и доставка на материали.
Методите трябва да включват най-малко следното:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с
декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.”
От гореописаното е видно, че в тази си част Техническото предложение на
Участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като предложената
технология на изпълнение не е обвързана с декларирана механизация, което e изискване

съгласно Докумнетацията и без което не може да се гарантира изпълнението на
описаната технология.
Поради тази причина Комисията не приема описаната от Участника технология
като „нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността”.
Участникът описва и метод на подсилване на асфалтовите настилки чрез армиране.
Направено е подробно описание на технологията на изпълнение.
Следва част „Организация на ръководството на обекта“.
Представена е блок-схема на организационната структура за изпълнение на
поръчката. Описани са работните задължения на членовете на ръководния екип.
Не е описана взаимовръзката между участниците в строителството, и/или
персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/.
Следва описание на „Kонтрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията
и изискванията на Възложителя“. Описана е структурата за осъществяване на контрол,
отговорностите на ръководството, методите за осъществяване на текущия контрол.
Представена е схема на входящия контрол на доставени продукти на обекта, схема на
предварителен контрол на продукти за обекта.
Направеното описание е формално, като предлаганата организация на
ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта,
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя не
гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес.
Следва част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”.
В тази част Участника анализира аспектита на ежедневието и проявленията на
отрицателното влияние на строителния процес върху тях. Анализирани са следните
аспекти:
- Физически достъп;
- Достъп до комунални услуги;
За всеки от така идентифицираните и анализирани аспекти са предписани мерки за
намаляване на затрудненията, преиода на изпълнение и очаквания резултат.
За всяка мярка за описани дейности по контрол върху изпълнението на предложените
мерки.
Следва описание на дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното
влияние на строителния процес като са описани мерките, параметрите на наблюдение,
честотата, дейностите за мониторинг и отговорната организация.

Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Не са предложени възможности за промяна на технологията и/или временната
организация на движение по време на строителството, които
намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.
Следва част “Рискове и мерки за тяхното предотвратяване“.
В тази част е направено описние на риска, технологията на управление на риска,
представена е схема на технологията на управление на риска и са описани различните
рискове, идентифицирани от Участника. Участника е описал следните рискове:
-

Времеви рискове;
Технически рискове, свързани с използваната механизация;
Рискове свързани с човешките ресурси;
Рискове, свързани с атмосферните условия;
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес.
Описаните рискове са придружени от мерки за недопускане и мерки за преодоляване на
последиците.
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Оценка за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясноконкретизирани неговите отговорности и
пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в строителството,

и/или персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/.
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес.
Оценка за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Оценка за показател K2.3 - 5(пет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=25 (двадесет и пет) точки.

VIII. Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД, с оферта вх. № с оферта с вх. №53-01-931 от
08.06.2017 г., подадена в 15:53 часа за Обособена позиция №1 и Обособена позиция
№2
1.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ПО ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №1 НА УЧАСТНИКА „ЩРАБАГ“ ЕАД:

В Част „Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството“ участникът е представил обща организационна рамка с описание на
конкретните видове СМР, описани в Документацията за участие. Описани са
организационните методи за изпълнение на строителството, като участникът декларира, че
ще използва комплексен подход за изпълнение на обекта, включващ съвкупност от
последователен и паралелен метод на изпълнение.
Представена е последователността на изпълнение на видовете работи, обобщена в
следните етапи на изпълнение:
-

Етап – въвеждане на временна организация на движение

-

Етап – демонтажни и подготвителни работи

-

Етап – направа на пътна основа

-

Етап – асфалтови кърпежи

-

Етап – асфалтови работи

-

Етап – други ремонтни работи

-

Етрап – почистване на строителната площадка след приключване на СМР

Представена е технология на изпълнение на видовете СМР по пътни работи и
отводняване. Описани са материалите и механизацията.
Липсва етап „Временно строителство“, който засяга цялостната организация и безопасност
на строителната площадка, като наличие на ограда, санитарен възел, офис за ръководния
екип. Липсва и обезпеченост с човешки ресурс в описанието на технологията на
изпълнение на видовете СМР по пътни работи и отводняване.
На стр.15 от Документацията за участие е записано:„Офертата на участника трябва
задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите
трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги
анализира...... Методите трябва да включват най-малко следното:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното
оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
Участникът не е декларирал обезпечеността с човешки ресурси, съгласно
изискванията на Възложителя. На стр.17 от Документацията Възложителя е заявил своето
изискване „Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс,
механизация и доставка на материали.„ На база на това комисията счита, че от
Техническото предложение на Участника не става ясно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните
видове работи.
Участникът предлага нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и
дълготрайността на пътните работи и отводняване, а именно:

Асфалтополагане с високопрецизна камера с инфрачервени лъчи. Оптимизиране на
процеса на асфалтополагане, посредством асфалтопитател.
Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана техника,
която не е декларирана от Участника. Което е в противоречие с изискването на
Възложителя представените технологии и рационализации да са обвързани с
декларираното оборудване, материали и механизация, Комисията счита, че Участникът не
може да гарантира качествено и коректно изпълнение на предложената от него технология
на изпълнение.
Добавки за асфалтобетон. Описани са основните предимства и характеристики на
материалите за подобряване на качеството и дълготрайността на асфалтовите пластове.
Усилване на настилката. Описани са предимствата на метода, както и материалите
и технологията на изпълнение.
Описани са нови технологии и рационализации при фрезоване на асфалтовите
настилки, но те не са обезпечени с декларираната механизация и човешки ресурс, с което
Участникът демонстрира познания по отношение на новите тенденции в съвременното
строителство и ремонт на пътища и пътни настилки, но не гарантира възможност за
реализация на тези технологии в настоящата обществена поръчка.
-

Студено рециклиране на пътни настилки, топло рециклиране на пътни настилки.

Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана техника,
която не е декларирана от Участника. Във връзка с изискването на Възложителя
представените технологии и рационализации да са обвързани с декларираното оборудване,
материали и механизация, Комисията счита, че Участникът не може да гарантира
качествено и коректно изпълнение на предложената от него технология на изпълнение.
Част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване”
Участника е описал системата за управление на риска, която е внедрил.
Направено е описание на същността на управлението на риска, методите за управление на
рисковете на всеки етап на изпълнение на дейностите. Определени са факторите на
влияние. Направен е качествен и количествен анализ на риска и са описани
идентифицираните рискове.
Участникът е идентифицирал следните рискове, които са относими към предмета на
поръчката:
-

Забава при стартиране на работите

-

Закъснение за окончателно приключване на възложени СМР

Така идентифицираните от участника рискове са анализирани, оценени и са предложени
мерки за тяхното управление.
Описан е и мониторинг на всички рискове по време на изпълнение на поръчката.

Част „Организация на ръководството на обекта“:
Направено е описание на ключовия персонал за изпълнението на задачата.
Описани са състава, отговорностите и пълномощията на ключовия персонал –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер Пътно строителство, отговорник по
качеството, експерт – координатор по безопасен труд. За всеки член е записано, че е
подчинен на Ръководител обект и осъществява организационни връзки с Централния
офис, Възложителя, останалите експери в ключовия екип и др.
Връзките между участниците не са конкретизирани - дали са връзки на отчетност, връзки
на подчиненост, комуникационни връзки и др.
Представена е организационна блок-схема на взаимовръзка между участниците в
строителството, персонала и централния офис.
В организационната блок-схема не са конкретизирани връзките между участниците в
строителството.
Описани са основните правила по комуникацията, работни срещи.
Описана е организацията за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове СМР и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискиванията на Възложителя. Участника описава следните процеси за
осъществяване на контрола на качеството на влаганите материали:
-

Първоначално идентифициране на необходимите материали

-

Одобряване и специфициране на материалите

-

Заявяване на материалите

-

Приемане и съхраняване на материалите

-

Контрол при доставка на материалите

-

Влагане на материалите

Описана е организация на ръководството за осъществяване на контрол на степента на
съответствие, която е обвързана с етапите на доставка на материалите:
-

Етап на планиране на доставките

-

Етап на доставка и влагане на материалите

-

Етап на удостоверяване на съответствие на СМР

Изброени са отговорните лица, вида на контрола, обхват на контрола, последващи
действия.
Описани са дейностите свързани с контрола на производството и доставката на
материалите.

Следва описание на процесите за контрол на изпълнените видове работи:
-

контрол на качеството на влаганите материали;

-

контрол върху качеството на труда

-

контрол върху качеството на механизацията

-

контрол върху изпълнението на СМР

Описани са дейностите по превантивен контрол, текущ контрол и последващ контрол.
Описани са дейностите по контрол на качеството, но от описанието на Участника не става
ясна организационната структура за осъществяване на контрол. Описани са отговорните
лица за осъществяване на контрол, но организационната структура на тези отговорни лица
по отношение на отделните нива на контрол не са описани/показани или са описани
формално.
Част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект
на интервенция, при изпълнение на СМР“
Представен е анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното
влияние на строителния процес върху тях.
Като най-значителни негативни проявления на строителните работи Участника
идентифицира аспектите на физическия достъп.
Представени са мерки за намаляване на затрудненията‘и очаквания резултат.
За така предложените мерки са описани е дейности по контрол на изпълнението на всички
предложени мерки.
Описани са и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на
строителния процес – точка на мониторинг, параметри на наблюдение, частота, дейности
за мониторинг, отговорна организация.
Описани са и дейности свързани с други аспекти на ежедневието:
-

От естеството на предвижданите работи

-

Вида на използваните материали

-

Отпадъчни материали

-

Неспазване на изискванията за безопасност на труда

-

Външна среда – шум, запрашеност, замърсяване

-

Работа с машини и инсталации

-

Пожарна безопасност

Следва част „Предложение относно възможности за промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителството, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.”
Представени са следните технологии за минимизиране на времето за ограничен достъп:
-

Технология Печматик

-

Студени асфалтови смеси

-

Преасфалтиране с използване на асфалтопитател

Представени са схеми и за промяна на временната организация на движението.

На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на Участника
по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:
а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове
работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно конкретизирани неговите отговорности и
пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в строителството,
и/или персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при
наличие на Обединение/

по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията
на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:
Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация на
движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на
строителния процес.
Общо за показател K2.3 - 10(десет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=30 (тридесет)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 НА УЧАСТНИКА „ЩРАБАГ“ ЕАД.

точки

ПО

2.ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ К2 ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ЩРАБАГ“ ЕАД: В Част „Предложение за
технология и организация изпълнението на строителството“ участникът е представил
обща организационна рамка с описание на конкретните видове СМР, описани в
Документацията за участие. Описани са организационните методи за изпълнение на
строителството, като участникът декларира, че ще използва комплексен подход за

изпълнение на обекта, включващ съвкупност от последователен и паралелен метод на
изпълнение.
Представена е последователността на изпълнение на видовете работи, обобщена в
следните етапи на изпълнение:
-

Етап – въвеждане на временна организация на движение

-

Етап – демонтажни и подготвителни работи

-

Етап – направа на пътна основа

-

Етап – асфалтови кърпежи

-

Етап – асфалтови работи

-

Етап – други ремонтни работи

-

Етрап – почистване на строителната площадка след приключване на СМР

Представена е технология на изпълнение на видовете СМР по пътни работи и
отводняване. Описани са материалите и механизацията.
Липсва етап „Временно строителство“, който засяга цялостната организация и безопасност
на строителната площадка, като наличие на ограда, санитарен възел, офис за ръководния
екип. Липсва и обезпеченост с човешки ресурс в описанието на технологията на
изпълнение на видовете СМР по пътни работи и отводняване.
В Документацията за участие е записано:„Офертата на участника трябва задължително да
съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде
достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира...... Методите
трябва да включват най-малко следното:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното
оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
Участникът не е декларирал обезпечеността с човешки ресурси, съгласно
изискванията на Възложителя. В Документацията Възложителя е заявил своето изискване
„Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация
и доставка на материали.„ На база на това комисията счита, че от Техническото
предложение на Участника не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи.
Участникът предлага нови технологии и рационализации, които подобряват
качеството и дълготрайността на пътните работи и отводняване, а именно:
Асфалтополагане с високопрецизна камера с инфрачервени лъчи. Оптимизиране на
процеса на асфалтополагане, посредством асфалтопитател.

Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана
техника, която не е декларирана от Участника. Във връзка с изискването на Възложителя
представените технологии и рационализации да са обвързани с декларираното оборудване,
материали и механизация, Комисията счита, че Участника не може да гарантира
качествено и коректно изпълнение на предложената от него технология на изпълнение.
-

Добавки за асфалтобетон. Описани са основните предимства и характеристики на
материалите за подобряване на качеството и дълготрайността на асфалтовите
пластове.
- Усилване на настилката.
- Непрекъснато асфалтиране
- Описани са нови технологии и рационализации при фрезоване на асфалтовите
настилки, но те не са обезпечени с декларираната механизация и човешки ресурс, с
което Участника демонстрира познания по отношение на новите тенденции в
съвременното строителство и ремонт на пътища и пътни настилки, но не гарантира
възможност за реализация на тези технологии в настоящата обществена поръчка.
- Студено рециклиране на пътни настилки, топло рециклиране на пътни настилки.
Описаната технология на изпълнение е свързана с използване на специализирана
техника, която не е декларирана от Участника. Във връзка с изискването на Възложителя
представените технологии и рационализации да са обвързани с декларираното оборудване,
материали и механизация, Комисията счита, че Участникът не може да гарантира
качествено и коректно изпълнение на предложената от него технология на изпълнение.
Част „Рискове и мерки за тяхното преодоляване”
Участникът е описал системата за управление на риска, която е внедрил. Направено е
описание на същността на управлението на риска, методите за управление на рисковете на
всеки етап на изпълнение на дейностите. Определени са факторите на влияние. Направен е
качествен и количествен анализ на риска и са описани идентифицираните рискове.
Участника е идентифицирал следните рискове, които са относими към предмета на
поръчката:
- Забава при стартиране на работите
- Закъснение за окончателно приключване на възложени СМР
Така идентифицираните от участника рискове са анализирани, оценени и са
предложени мерки за тяхното управление.
Описан е и мониторинг на всички рискове по време на изпълнение на поръчката.
Част „Организация на ръководството на обекта“
Направено е описание на ключовия персонал за изпълнението на задачата.
Описани са състава, отговорностите и пълномощията на ключовия персонал –
ръководител обект, инженер геодезист, инженер Пътно строителство, отговорник по
качеството, експерт – координатор по безопасен труд. За всеки член е записано, че е

подчинен на Ръководител обект и осъществява организационни връзки с Централния
офис, Възложителя, останалите експери в ключовия екип и др.
Връзките между участниците не са конкретизирани - дали са връзки на отчетност,
връзки на подчиненост, комуникационни връзки и др.
Представена е организационна блок-схема на взаимовръзка между участниците в
строителството, персонала и централния офис.
В организационната блок-схема не са конкретизирани връзките между участниците в
строителството.
Описани са основните правила по комуникацията, работни срещи.
Описана е организацията за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове СМР и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискиванията на Възложителя. Участника описава следните процеси за
осъществяване на контрола на качеството на влаганите материали:
Първоначално идентифициране на необходимите материали
- Одобряване и специфициране на материалите
- Заявяване на материалите
- Приемане и съхраняване на материалите
- Контрол при доставка на материалите
- Влагане на материалите
Описана е организация на ръководството за осъществяване на контрол на степента на
съответствие, която е обвързана с етапите на доставка на материалите:
- Етап на планиране на доставките
- Етап на доставка и влагане на материалите
- Етап на удостоверяване на съответствие на СМР
Изброени са отговорните лица, вида на контрола, обхват на контрола, последващи
действия.
Описани са дейностите свързани с контрола на производството и доставката на
материалите.
Следва описание на процесите за контрол на изпълнените видове работи:
- контрол на качеството на влаганите материали;
- контрол върху качеството на труда
- контрол върху качеството на механизацията
- контрол върху изпълнението на СМР
Описани са дейностите по превантивен контрол, текущ контрол и последващ контрол.
Описани са дейностите по контрол на качеството, но от описанието на Участника не
става ясна организационната структура за осъществяване на контрол. Описани са
отговорните лица за осъществяване на контрол, но организационната структура на

тези отговорни лица по отношение на отделните нива на контрол не са
описани/показани или са описани формално.
Част „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект
на интервенция, при изпълнение на СМР“
Представен е анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното
влияние на строителния процес върху тях.
Като най-значителни негативни проявления на строителните работи Участника
идентифицира аспектите на физическия достъп.
Представени са мерки за намаляване на затрудненията‘и очаквания резултат.
За така предложените мерки са описани е дейности по контрол на изпълнението на всички
предложени мерки.
Описани са и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на
строителния процес – точка на мониторинг, параметри на наблюдение, частота, дейности
за мониторинг, отговорна организация.
Описани са и дейности свързани с други аспекти на ежедневието:
-

От естеството на предвижданите работи
Вида на използваните материали
Отпадъчни материали
Неспазване на изискванията за безопасност на труда
Външна среда – шум, запрашеност, замърсяване
Работа с машини и инсталации
Пожарна безопасност

Следва част „Предложение относно възможности за промяна на технологията и/или
временната организация на движение по време на строителството, които намаляват
отрицателното влияние на строителния процес.”
Представени са следните технологии за минимизиране на времето за ограничен достъп:
- Технология Печматик
- Студени асфалтови смеси
- Преасфалтиране с използване на асфалтопитател
Представени са схеми и за промяна на временната организация на движението
На база гореописаното Комисията оценява Техническото предложение на
Участника по следния начин:
По показател K2.1:
Предложението на Участника попада в следната графа:

а)пътни работи и отводняване – 10(десет) точки
Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са
приложими.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните
видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали.
Общо за показател K2.1 - 10(десет) точки.
По показател K2.2:
Предложението на Участника попада в следната графа:
по точка 1:Организация на ключов персонал – 5 (пет) точки
Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната
структура за управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно
конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана
взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и
централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/
по точка 2: Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя – 5 (пет) точки:
Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя.
Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на
степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с
нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на
строителните работи.
Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и
структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото
изпълнение на строителния процес
Общо за показател K2.2 - 10(десет) точки.
По показател K2.3:

Предложението на Участника попада в следната графа:
Анализирани са аспектите на ежедневието 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 на ежедневието.
Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация
на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на
строителния процес.
Общо за показател K2.3 - 10(десет) точки.
Обща оценка по показатели K2=K2.1+K2.2+K2.3=30 (тридесет)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 НА УЧАСТНИКА „ЩРАБАГ“ ЕАД.

точки

ПО

Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл.57, ал.3 от ППЗОП с пет
гласа „за“ реши:
Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се
извърши от 12:00 часа на 04.08.2017 година (петък) в заседателната зала в сграда фронт-офис на
община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет.2, гр. Царево.
В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията изготви съобщение за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите предложения, което публикува на 01.08.2017 г. на официалната
интернет страница на община Царево, раздел „Профил на купувача“.
Настоящият протокол №2 е съставен и подписан без забележки и особени мнения на
основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 и за действията по чл.56 от ППЗОП и
оценяване на техническите предложения на участниците в настоящата процедура на 27.07.2017
година в 17:00 ч.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Христов – заместник-кмет на община Царево
ЧЛЕНОВЕ:
1.............................
(Илина Ангелова)
2...............................
(Величка Томопулу)
3..............................
(Йорданка Попова)
4.................................
(Миглена Янакиева)

ЗЗЛД.

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

