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

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 16.03.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-77/01.03.2018
г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114,
124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА ГР.ЦАРЕВО, ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО
РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4 И ПРИЛЕЖАЩИ СКО, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
3.Мария Динкова – гл.юрисконсулт при ОА-Царево.
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево;

В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 01.03.2018 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на
участниците в процедурата на 08.03.2018 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.
„Северни води” ООД, гр.Бургас е потвърдило получаването на Протокол № 1/
01.03.2018 г. с имейл от 08.03.2018 г.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни,
участникът е направил допълнения към офертата си по реда, който му беше указан,
като са входирани Допълнителни документи, както следва:
1. „Северни води” ООД, гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови„ бл.38-39, 2-ри
надпартерен етаж, с вх. № 53-01-253/1/13.03.2018 г. в 10:42 часа;
I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „Северни води” ООД
документи и установи, че същият е представил:
1. Нов ЕЕДОП, в който :
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1.1
е коригирана информацията в Част II, раздел А, така че е отстранена
неяснотата в декларираните обстоятелства.
1.2
е попълнена част IV: Критерии за подбор, в Раздел А „Годност“, въпрос №
1, като са посочени, съответните търговски регистри, в който участника е вписан.
1.3.
е коригирана информацията в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел α
1.4.
е допълнена информация в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В”
„Технически и професионални способности”, относно техническия ръководител
инж.Гаро Бимен Маркрарян, като е посочено, че притежава опит като технически
ръководител мин. 3 години.
1.5.
е допълнена информация в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В”
„Технически и професионални способности”, относно обстоятелството, че участникът
има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта, необходимия
брой квалифицирани строителни работници, съобразено с видовете работи, които
подлежат на извършване.
1.6. В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, т. 2 е допълнена информация за правоотношенията с техническите лица,
които ще използва за извършване на строителните работи, предмет на настоящата
процедура, а именно: инж. Мирчо Петров Мавродиев, Юлиан Георгиев Йоновски и
Красимира Драгомирова Хитова. Представени са граждански договори с всяко едно от
лицата, както и декларации за поети задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП.
1.7.
е попълнена част VI от ЕЕДОП.
1.8.
ЕЕДОП е подписан от двамата съдружника Димитър Пантелеев и Росица
Кольова Пантелеева, съгласно изискванията на чл. 40 и 41 от ППЗОП.
2.Нов ЕЕДОП от инж.Мирчо Петров Мавродиев, в който:
2.1. е коригирана информацията в Част II, раздел А , въпрос “Само в случай че
поръчката е запазена : икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално
предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защитени работни места?.
2.2. е коригирана информацията в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел α:
2.3.

Попълнена е част VI от ЕЕДОП.

3.Нов ЕЕДОП от Юлиан Георгиев Йоновски, в който:
3.1. е коригирана информацията в Част II, раздел А , въпрос “Само в случай
че поръчката е запазена : икономическият оператор защитено предприятие ли е или
социално предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени работни места?.
3.2.
е коригирана информацията в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел
α:
3.3. Попълнена е част VI от ЕЕДОП.
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4.Нов ЕЕДОП от Красимира Драгомирова Хитова, в който:
4.1. е коригирана информацията в Част II, раздел А , въпрос “Само в случай
че поръчката е запазена : икономическият оператор защитено предприятие ли е или
социално предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени работни места?.
4.2. е коригирана информацията в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел α:
4.3. попълнена е част VI от ЕЕДОП.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участникът „Северни води” ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения
на участниците съобразно методиката за оценяване.
„СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
А – Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството
Предложението на участника съдържа:
Подход, стратегия, методология , етапи на изпълнение.
Подхода за изпълнение на поръчката като цяло: по време на реализацията
участникът ще се стреми ежедневно към точна организация на всяка една дейност,
контакт с Възложителя, перфектно планиране на строително-монтажните работи, както
и координацията на всички участници в процеса.ще се завишат всички изисквания по
отношение на управление на процесите, безопасните условия на труд, охраната на
строителната площадка, опазване на околната среда и много други детайли.
Генералния подход за изпълнение на обекта , включва:разделяне на строителния
обект на подобекти за изпълнение.Реализацията на генералния подход за изпълнение
на целия обект включва три основни етапа:
Етап I- подготвителни дейности
Етап II- изпълнение
Етап III- отчитане и предаване на обекта
Методология за изпълнение – основните методи, които ще се прилагат са:
а. метод на последователно изпълнение на строителните процеси;
б. метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси при
изпълнение на всяка фаза;
в. метод на изпреварващо изпълнение на някой СМР;
г. метод на поточното изпълнение на строителните работи;
Подготвителния етап включва: предварителна проверка на строителната
документация, съгласуване с Общинска администрация базата за разполагане на : офисканцеларии, които ще бъдат захранени с вода, ел.енергия и др., временна техническа
база за домуване и поддръжка на строителната техника и автомобили, склад за
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инвентар, площадки за разполагане на подобекти : санитарно- битови нужди, временни
депа за стр.отпадъци и земни почви.
Технически –мобилизация на ресурси и материали – веднага след подписване на
договора ще започнат организационните дейности за: доставка на необходимата
механизация, издаване на вътрешни заповеди с определяне на техните задължения и
отговорности във връзка с изпълнение на обекта и др.,организация на строителната
площадка и строителни отпадъци.
Фаза I- дейности, поддейности и последователност на изпълнение
Подготвителни дейности- съгласуване на проектите със съответните инстанции,
доставка на материали, почистване на площадката, поставяне на предпазни
съоръжения, трасиране на части от подобектите, уточняване на трасетата на
съществуващи подземни комуникации, монтиране на информационни табели,
монтиране на санитарно.битова база,складова база и др.
Изпълнение –трасиране на работните участъци, разваляне на съществуващите
настилки, извозване на строителните отпадъци, изкопни работи и извозване на
излишните земни маси и др.
Отчитане и предаване на обекта, включва:почистване на строителната площадка,
отстраняване на забележки, гаранционна поддръжка.
Методи за полагане на тръбопроводната мрежа – подготовка на площадката,
подземна инфраструктура, разчистване на площадката, земни работи,обезводняване на
изкопи,, обратен насип, изкоп на траншеи, обратна засипка на тръбопроводите,
материал
за
засипка,
уплътняване,
канализационни
тръбопроводи
от
полипропиленови гофрирани муфени тръби, възстановяване на настилки.
Материали и оборудване, одобрения и замени.
Мерки за осигуряване на качеството- наличието на информация, която описва
характеристиките на продукта;наличието на работни инструкции, когато е
необходимо;използването на подходящо оборудване;наличието и използването на
необходимите средства за наблюдение и измерване и др.
Анализ: В предложението на участника подробно и ясно е описана
технологията
на
изпълнение
на
строителните
дейности.Описана
е
последователността на изпълнение на отделните дейности, като е видно,че ще
бъдат спазени изискванията на Възложителя и нормативните актове, като се
гарантира качеството на изпълнение на видовете работи и влаганите материали.
Оценка по К2.1.: Участникът получава 30 точки.
Б-Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване на
контрол по изпълнение на видовете работи и влаганите материали
Предложението на участника съдържа:
Основни принципи на управление
Принципи за управление в които ще се прилагат при изпълнение на предмета на
поръчката ще са:
Разделение на труда- специализацията на труда, което води до повишение на
производителността чрез усъвършенстване и повишаване на качеството на крайния
продукт – изпълнение на предмета на поръчката.
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Дисциплината в управлението –подчиняване на правила и процедури;
Баланс между централизацията и децентрализацията в управлението;
Принципа на плановостта в управлението;
Ефективен подбор, разпределение и развитие на кадрите;
Взаимодействие с всички заинтересовани институции и отговорните звена от
структурата на Възложителя и др.
Организационно административни мерки- регулярни планирани срещи,
извънредни срещи, взаимна информираност и комуникации между участниците и др.;
организация на трудовите ресурси (ръководен експертно технически състав, технически
ръководител на обекта, отговорник по контрола на качеството, длъжностно лице по
безопасност и здраве в строителството, геодезист, специалист еколог)
Анализ: В предложението си участникът подробно и ясно е представена
организацията на работа на персонала ангажиран с изпълнение на поръчката.
Направено е описание на ключовия персонал, като са конкретизирани
отговорностите и пълномощията.Посочена е взаимовръзката между участниците
в строителния процес.
Оценка по К2.2.: Участникът получава 20 точки.
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
Предложението на участника съдържа: временна организация на движението,
общи условия за изпълнение на СМР, общи условия за изпълнение на ВОД, мерки за
намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените
строителни дейности, по отношение на конкретни фактори – достъпност до обществени
и частни сгради, шум и вибрации, замърсяване на въздух и прилежащи територии и
улици, мерки дискомфорт, мерки за ограничаване на шума при изпълнение на
строителните работи, екологосъобразен избор на строителни материали, мерки за
ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на материали,
атмосферен въздух, мерки за ограничаване замърсяването на околната среда от
генерирани отпадъци при изпълнение на строителните работи, мерки за намаляване на
неблагоприятните последствия върху културното наследство от строителна дейност
(емисии от парникови газове, директно социално въздействие, здравен фактор ,
мониторинг).
Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и
здравословни и безопасни условия на труд- нормативни основания, места със
специфични рискове за този вид строеж, задължения на строителя,мерки за
безопасност и здраве при извършване на СМР, работа със строителни машини и
механизация.
Анализ: В предложението си участникът е анализирал всички аспекти при
изпълнение видовете дейности и примерите на отрицателно влияние на
строителните работи върху тях, на база видовете работи, конкретните
особености на обекта и опита на участника при изпълнение на сходни обекти.
Посочени са адекватни , достатъчни и приложими мерки за намаляване на
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затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти. Предложени са
възможности за промяна на технологията и временната организация на
движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние
на строителния процес.
Оценка по К.2.3.: Участникът получава 10 точки.
Оценка по технически показатели К2
К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3
К2 = 30+20+10
К2= 60 точки
Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,
насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от
допуснатите участници ценови оферти за 21.03.2018 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 16.03.2018 г. 10:21 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както
следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: инж. Златинка Кирякова – …………………………………….
Членове: 1. Илина Ангелова – ………………………………………
2. Катя Анестиева – ………………………………………
3.Мария Динкова – ………………………………………
4. Ирина Тодорова-……………………………………….

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