РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛ № 2
На 18.01.2019 г., в 09:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-2/04.01.2019
г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети
етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по фасади
на съществуваща сграда на обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща
сграда на Община Царево” , в следния състав:
Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
5. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево
в съответствие с описаното в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. и във връзка с прилагането
на разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на участника в процедурата
на 11.01.2019 г. за изпълнение на указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна
информация. В същия ден протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет
страницата на Община Царево.
Протокол № 1/ 04.01.2019 г. е изпратен по факса на „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД на
11.01.2019 г. Получаването на протокола е потвърдено чрез репорт след проверка за изпращане
на 11.01.2019 г. в 13:26 часа.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът е
направил допълнения към офертата си по реда, който му беше указан, като са входирани
Допълнителни документи, както следва:
1. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр.Бургас, ул. Проф. Асен Златаров № 50, ет. 2, с вх.№
53-01-9/1/17.01.2019 г. 10:25 часа.
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I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
документи и установи, че същият е представил:
1. Допълнен ЕЕДОП
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – Образец №10
След като прегледа подробно представените документи, комисията направи следните
констатации:
В представения нов ЕЕДОП е допълнена информация, относно посочените непълноти и
неточности в първоначално представения ЕЕДОП, като са направени допълнения, съобразно
констатациите в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. от работата на Комисията, както следва:
1.1
В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални
способности“ при представените техническите лица за извършване на строителството е
добавено Длъжностно лице по безопастност и здраве – Мануел Неделчев Неделчев, с висше
образование, Магистър, инженер по специалност „Транспортно строителство“, специализация
„Пътно строителство“, Диплома за висше образование с рег. №384/21.02.2017 г. от ВТУ Тодор
Каблешков-гр. София. Лицето притежава удостоверение №556/13.12.2018 г. от „МЕДИГРУП
БУРГАС“ ЕООД за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд, на основание чл.6, ал.1, т.2 от Наредба №РД-07-02-/16.12.2009 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и специализираните служби, на основание Наредба №3 от
27.07.1998 г.
1.2. В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални
способности“, за всички посочени технически лица, които ще отговарят за извършване
на строителството е допълнена информация относно придобитата им образователна и
професионална квалификация (номер на диплома за завършено образование); наличния им
опит по специалността, както и за Техническия ръководител са описани 3 (три) обекта с
предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
1.3. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, комисията установи, че в ЕЕДОП на участника са декларирани данни за
изпълнителския персонал, който ще участва в изпълнението на СМР.
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.
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 единодушно РЕШИ:
УЧАСТНИК „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, се допуска до по-нататъшното си участие в
процедурата и офертата му, в частта ѝ относно техническо предложение се допуска до
разглеждане.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение на
участника, съобразно методиката за оценяване.
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Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)
Изчислява се по формулата:
ССМР = (240/240) х 100 = 100 точки
Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на Мерки за
управление на риска по време на строителство (М1) и Мерки за опазване на околната
среда (М2) от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Описание:
Организация за изпълнение на СМР по видове дейности:
Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
1.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
1.2. Организация и подход на изпълнение за постигане на целите на договора
1.3. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, включително
и тяхната продължителност
1.4. Ключови моменти
М1 Мерки за управление на риска по време на строителството
Предложението на участника съдържа:
I.Риск
II. Видове рискове
II.1. Времеви рискове рискове – анализ на времеви рискове
Риск от закъснение стартирането на работите на обекта – вероятност от
настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска, която се определя
въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а
именно Стойност на риска = Вероятност х Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване
на риска;
Дейности , които ще бъдат засегнати от настъпване на риска
Фактори – мерки за недопускане/предотвратяване на риска
Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на работите - вероятност
от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска; мерки за
предотвратяване и намаляване на риска;
Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на
обекта- вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на
риска; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;
II.2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други
участници в строителния процес – анализ на риска-- вероятност от настъпване на риска;
очаквано въздействие на риска; оценка на риска и описание; дейности, които ще бъдат
засегнати от настъпването на риска;мерки за предотвратяване и намаляване на риска;
II.3. Промени в законодателството на България или на ЕС – анализ на риска-вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; оценка на стойността на
риска , която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние
на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Влияние; промени в
законодателството на България или на ЕС; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;
II.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава плащанията
по договора от страна на Възложителя – класификация на рисковете; оценка на
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вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; очаквано въздействие на риска;
оценка на стойността на риска , която се определя въз основа на вероятността за поява на
риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност
х Влияние; Мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;
II.5. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти
и/или неточности в проектната документация – анализ на риска; оценка на вероятността
за настъпване на всеки от рисковите фактори; оценка на очаквано влияние от настъпване на
съответния рисков фактор; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на
вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно
Стойност на риска = Вероятност х Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на
риска; фактори;
II.6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести,
жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население –
анализ на риска; оценка на очаквано влияние от настъпване на съответния рисков фактор;
оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на
риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност
х Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;
II.7. Други рискове – анализ на риска; оценка на вероятността за настъпване на
всеки от рисковите фактори; оценка на очаквано влияние от настъпване на съответния
рисков фактор; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността
за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска =
Вероятност х Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; мерки за
предотвратяване на риска; фактори;
Анализ: В предложението си участникът е разработил изчерпателно всеки един от
посочените от Възложителя рискове, като е предложил конкретни мерки за недопускане,
предотвратяване и намаляване на риска, като е оценил и предвидил степента на
въздействието на рисковете върху изпълнението на дейностите. Предложени са конкретни
похвати, посредством които настъпването на риска, да не окаже негативно влияние върху
изпълнението на дейностите.
Оценка: 100 точки
М2 Мерки за опазване на околната среда
Предложението на участника съдържа:
1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС – в табличен вид са
посочени: наименование на нормативен акт( алинея/членове/ точки от изискване)
2. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и
др.
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 – мярка, реализация чрез:
4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни
настилки, зелени площи и други/
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5.
6.
7.

Подобряване системата за управление на опазване на околната среда
Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала
Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната

среда
8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
отстраняване на отпадъците
9. По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на
СМР се предвижда изпълнението на следните мерки:
10. По отношение ограничаването на шумовото и прахово замърсяване в
засегнатите от строителството участъци вследствие изпълнението на СМР се предвижда
изпълнението на следните мерки:
11. По отношение на растителния свят
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
Анализ: В предложението си участникът е предвидил мерки за опазване на околната
среда по всеки един от посочените четири основни аспекти, идентифицирани от
Възложителя, както и повече от две допълнителни мерки.
Оценка: 100 точки
Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи
следващото си публично заседание за отваряне на предложената от допуснатия участник
ценова оферта за 23.01.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на
Община Царево-сграда Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както
и представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община
Царево в раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 18.01.2019 г. 13:30 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Георги Стоянов – …………………………..
Членове: 1. Мила Стоянова – ……………………………...
2. инж. Златинка Кирякова - ……………………
3. арх. Даниел Калудов -………………………..
4. Златка Димитрова -…………………………..
5. Мария Динкова -……………………………...
6. Катя Анестиева - …………………………….
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.

Страница 5 от 5
Протокол № 2/18.01.2019 г.

