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ПРОТОКОЛ №2
от работата на комисия, назначена със Заповед № 589/15.09.2015 г., изменена със Заповед №
594/16.09.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане
обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Реконструкция на довеждащ
водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в
района на село Елешница"
Днес, 09.10.2015 г., в 13,00 ч., в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София, бул.
"Ситняково" № 23, офис 317 се събра комисия в състав:
1. инж. Снежанка Перчеклийска - инвеститорски контрол на обект "Елешница"
2. инж. Славче Ръсина - Експерт "Програми и проекти" и отговорник ЗБУТ
5. адв. Ива Ботева – правен консултант
със задача да разгледа постъпилите в срок до 07.10.2015 г. допълнителни документи за
отстраняване на липсите и несъответствията в представените оферти съгласно Протокол №
1/02.10.2015 г. на Комисията.
І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
Протокол № 1/02.10.2015 г. е изготвен, утвърден от Възложителя и изпратен на
участниците на 02.10.2015 г. В същия ден е публикуван и в Профил на купувача, подраздел
Публични покани по партидата на поръчката.
С Протокол № 1/02.10.2015 г. са изискани допълнителни документи за отстраняване на
несъответствия и липсващи документи от двама от участниците - "Барзи БГ" ЕООД и
Инфраинжстрой" ЕООД. По отношение на третия участник, представил оферта - "БатПел"
ЕООД, няма констатирани липсващи документи и несъответствия с критериите за подбор,
посочени от Възложителя.
До определения от Комисията срок от 3 работни дни съгласно чл. 45, ал. 2 от Вътрешни
правила за организация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, във връзка с чл. 68, ал. 9 от ЗОП са получени документи в
запечатан плик от "Инфраинжстрой" ЕООД с вх. № 20.10-565/07.10.2015 г.
Участникът "Барзи БГ" ЕООД не представя в срока изисканите от Комисията документи,
поради което Комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 47, ал. 2 от Вътрешни правила за организация и провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД във
връзка с чл. 101г., ал. 1 от ЗОП, Комисията не допуска офертата на "Барзи БГ" ЕООД до
последващо разглеждане и оценка.
2. Отстранява офертата на участника "Барзи БГ" ЕООД поради несъответствия с
критериите за подбор, изразяващи се в следното:

2.1. Участникът не е представил заверени копия на сертификати ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват, сходен с предмета на поръчката, изискани от
Възложителя в раздел IІI Изисквания за изпълнение на поръчката на Публичната
покана и т.11.2.4 от Документацията за участие.
2.2. Експертът, предложен от участника в процедурата за Координатор по ЗБУТ не отговаря
на изискването за минимум пет години професионален опит на позицията "координатор по
безопасност и здраве", посочено от Възложителя в раздел IІI Изисквания за изпълнение на
поръчката на Публичната покана и т.11.1.2 от Документацията за участие.
ІІ. Комисията продължи своята работа с преглед на допълнителните документи,
представени от участника "Инфраинжстрой" ЕООД.
В съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал.9 от ЗОП участникът "Инфраинжстрой" ЕООД
е заменил представените документи и е представил нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от Възложителя критерии за подбор, а именно:
- Списък с лицата от екипа на участника, упражняващи контрол при изпълнението на
договора по Образец № 10, в който е заменен експертът, предложен като координатор по
безопасност и здраве с лицето Валентин Богданов Георгиев, за който е посочено наличието на
10 години професионален опит. Лицето е в гражданскоправни отношения с участника съгласно
декларираното в Образец № 10.
- Представена е Трудово- биографична справка по Образец № 11 за експертът, предложен
като координатор по безопасност и здраве - Валентин Богданов Георгиев, от която е видно, че
експертът притежава професионален опит като координатор по безопасност и здраве от 2008 г.
до сега, тоест - над 5 години съгласно изискванията на Възложителя.
- В допълнение, участникът представя Удостоверение за завършен курс за "Координатор
по безопасност и здраве в строителството" на г-н Георгиев от 2006 г., Удостоверение за
завършен курс за "Координатор по безопасност и здраве в строителството" на г-н Георгиев от
2007 г. със справка за изучаваните теми; Удостоверение за завършен курс за "Координатор по
безопасност и здраве в строителството" от 2013 г., както и Сертификат за преминат интензивен
курс относно стандарт OHSAS 18001:2007 за системи за управление на здравословните и
безопасни условия на труд.
- Участникът "Инфраинжстрой" ЕООД е представил нов Списък на основни договори,
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на
подаване на офертите - Образец№ 9. В списъка е посочен Договор № 01815/07.04.2015 г. с
предмет: "Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по ул. "Христо Ботев", ул.
"Георги Димитров" и ул. "Кирил и Методий" в регулационните граници на с. Галово" с
Възложител - Община Оряхово. Участникът представя Удостоверение от Община Оряхово,
съдържащо информация за вида на работите и качеството на изпълнението. Тъй като
техническите лица, членове на Комисията, изразиха съмнение относно сходството на
изпълнения договор с изискванията на Възложителя, Комисията извърши проверка в интернет
страницата на община Оряхово, в Профил на купувача по партидата на поръчката:
http://www.oriahovo.bg/images/stories/files/obshtestveni_porachki/PP/06.03/scan_publ.inv.SMR_Gal
ovo.pdf относно количествата и видовете работи, възложени на участника. В документацията за
участие, в количествената сметка по видове работи се установи, че строително-монтажните
работи касаят почистване, стоманобетонови и отводнителни работи по канали, а не
"изпълнение на СМР на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на
водоснабдяването- проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния
резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии."

След разглеждане на допълнително представените в срок документи от "Инфраинжстрой"
ЕООД, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 45, ал. 5, вр.чл. 47, ал.1 от Вътрешни правила за организация и
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от "Екоинженеринг-РМ"
ЕООД във връзка с чл. 101г., ал. 1 от ЗОП, въз основа на представените от участника
допълнителни документи, Комисията не допуска офертата на участника до последващо
разглеждане и оценка, тъй като същата не отговаря на поставените от Възложителя
критерии за подбор, посочени в т.1 на Раздел III Изисквания за изпълнение на
поръчката от Публичната покана и т. 11.1.1 от Документацията за участие.
ІІІ. Комисията продължи своята работа с разглеждане по същество на техническото
предложение на допуснатия участник - "БатПел" ЕООД и преценка за съответствието му с
изискванията на Възложителя.
Участникът в Техническото си предложение - образец № 12 предлага срок за изпълнение 47 дни. Предложението е оформено съгласно образеца на Възложителя и е представено и на
електронен носител. Към него е приложена Обяснителна записка (работна програма) съгласно
т.3.1 от образец № 12 и график за изпълнение на отделните видове СМР (линеен) по т.3.2 от
образец № 12.
Обяснителната записка (работна програма) представлява подробно описание на подхода на
изпълнение на строителство, предложен от участника и използваните за това методи, като
съдържа следните части: А. Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Б.
Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; В. Подход и
организация на изпълнение; Г. Методи при изпълнение на поръчката; Д. Времеви план за
организиране и изпълнение на предвидените СМР.
Техническото предложение на участника е пълно и в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. техническата спецификация, поради
което подлежи на оценка по критерия "икономически най-изгодна оферта" съгласно
утвърдените от Възложителя показатели за оценяване.
IV. Комисията пристъпи към оценка на офертата по критерия "икономически найизгодна оферта".
1. Оценка по показател П1 - Предложение, подход на участника за изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката с максимално възможен брой точки - 40.
Членовете на комисията, след като разгледаха подробно техническото предложение на
участника, установиха, че същото съдържа мотивирано, обосновано и последователно
предложение за изпълнение на всички дейности и съпътстващите ги етапи, необходими за
изпълнението на поръчката съгласно техническата спецификация.
В Обяснителна записка (работна програма) участникът е предвидил следните основни
раздели:
А. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
I. Пълно описание и обхват на предмета на поръчката
II. Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката - предвидените видове СМР
Б. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение
I. Общи положения

II. Описание на видовете СМР
III.Последователност и технология на изпълнение на СМР
В. Подход и организация на изпълнение
I. Основни положения
II. Организация и подход на изпълнението в подготвителния период
III. Организация и подход на изпълнението на основното строителство
1. Общи положения
2. Организационен план
3. Ръководство на СМР
4. Мерки за качествено изпълнение
5. Спазване изискванията по ЗБУТ
6. Организация за опазване на околната среда
Г. Методи при изпълнение на поръчката
I. Основни положения на методологията за изпълнение на поръчката
II. Фази на строителния процес и обвързаност на дейностите за изпълнение
III. Методология на изпълнението в подготвителния период
IV. Методи на изпълнението на основното строителство
 Общи положения
 Методи за изпълнение и изпитване на СМР, приемане и контрол
Д. Времеви план за организиране и изпълнение на предвидените СМР
В Раздели А. и Б. участникът е описал изчерпателно дейностите, които ще извърши при
изпълнение предмета на обществената поръчка за постигането на целите ѝ, като е разделил
изпълнението на поръчката на три етапа:
- ПЪРВИ ЕТАП - Подготвителни работи-мобилизация - с продължителност на етапа 2
дни,
- ВТОРИ ЕТАП – Основно строителство - с продължителност от 3-тия до 42-я ден,
- ТРЕТИ ЕТАП, включващ демобилизация, почистване и транспортиране на
строителните отпадъци, с продължителност - от 43-я до 47-я ден.
В описанието на етапите участникът е включил всички дейности, необходими за
изпълнението на предмета на обществената поръчка, обяснил е логическата обвързаност и
последователност между различните дейности и е посочил ресурсите, които ще използва, както
и времетраенето на отделните етапи, което кореспондира изцяло с предложения от участника
времеви график.
В Раздели В. и Г. участникът е описал подробно методите и похватите, които ще
използва при изпълнение на поръчката. Изчерпателно е описана и нормативната уредба, която
ще бъде спазвана при изпълнението. Участникът е обърнал специално внимание на
подготовката на строителната площадка, информационни табели, временно захранване на
обекта с ток и вода, както и на факта, посочен в техническата спецификация, че трасето на
водопровода на места е с неуточнено местоположение. Вследствие на последното, участникът е
предвидил преди започване на изкопните работи да бъдат извършени следните мероприятия:
" Строителят ще потърси представител „ВиК“ ЕООД Благоевград за уточняване
местоположението на трасетата на съществуващите ВиК мрежи на място.
Поради липса на точен подземен кадастър на линейните съоръжения на ЧЕЗ
“Разпределение България“АД, строителят:
 ще осигури задължително техен представител, който да съблюдава за спазване на
сервитутните зони на съществуващите им съоръжения, съгласно Наредба
№16/09.06.2014г.;
 задължително ще съгласува трасето с кабелна лаборатория към ЧЕЗ
“Разпределение България“АД, като преди започване на изкопните работи ще






подаде заявление в ЦОК на територията за използване на лабораторна кола, за
която ще заплати услуга, съгласно Ценоразпис №1 на дружеството.
при необходимост от изместване на съществуващи ел.съоръжения незабавно ще
уведоми Възложителя за възникналата ситуация;
при пресичане на ел.съоръжения изкопните и други видове работи ще се
извършват ръчно;
ако при изпълнение на СМР се засегнат ел.съоръжения, възстановяването ще е за
сметка на строителя;
ще спазва всички изисквания на Наредба №3/09.06.2004г."

Подробно и мотивирано са разписани и методите и подходите за осигуряване на
временната организация, сигнализация и регулиране на движението по време на изпълнение на
СМР и съгласуването им със сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Благоевград.
Всички етапи и дейности на строителството са анализирани и от гледна точка на
изискванията за безопасност и здраве, посочени са конкретните опасности при изпълнение на
всяка една дейност и са набелязани мерките за недопускане на инциденти.
Предвидена е и комуникацията с държавни и общински органи при изпълнението на
СМР и с представители на Възложителя с цел осигуряване на качествено и в срок изпълнение
на договора.
В Раздел Д. Времеви план за организиране и изпълнение на предвидените СМР
участникът е предвидил всички описани от него подробно дейности, необходими за
изпълнението на поръчката, в съответната последователност в синхрон с предложеното от него
в текстовата част на Обяснителната записка, като е съобразил изискванията за изпълнението им
съгласно техническата спецификация на Възложителя и е предвидил сроковете за изпълнение
съгласно предложението си.
Във връзка с изложеното и на основание утвърдената методика за оценка на
предложенията по показател П1, Комисията приема, че предложението на участника получава
оценка 40 точки.
2. Оценка по показател П2 - Предложена цена с максимално възможен брой точки - 60.
Доколкото допуснатата до оценка оферта е само една, Комисията тук следва да провери
дали предложената от участника цена не надхвърля прогнозната стойност на поръчката,
посочена в публичната покана, както и дали предложената количествено-стойностна сметка,
приложение към ценовата оферта, съдържа всички реквизити, изискани от Възложителя по
дейности и количества.
След извършената проверка Комисията установи, че предложената от участника цена:
- 69 004,79 ст. за изпълнение на СМР, 4% за непредвидени разходи в размер на 2760,19 лв.
и обща стойност за изпълнение на поръчката - 71764,98 лв. без ДДС, не надвишава прогнозната
стойност за изпълнение на поръчката - 71 860,00 лв. без ДДС.
Количествено-стойностната сметка съдържа всички предвидени от Възложителя в
Приложение 13.1 СМР в съответните количества и проверката ѝ показа, че същата е в
съответствие с предложената от участника цена.
Поради това, Комисията оцени офертата на "БатПел" ЕООД по показател П2 с 60 точки.
3. Комплексна оценка (КО)
По формулата КО = П1+П2, офертата на участника получава 100 точки.

Имайки предвид, че допуснатата до оценка оферта е само една, Комисията не обявява
класиране и взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: "Реконструкция на довеждащ
водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в
района на село Елешница" с "БатПел" ЕООД.

Комисията приключи своята работа на 09.10.2015 г. в 17.00 ч. и предаде протокола на
Възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.

К О М И С И Я:

1. ……/п./…………
/ инж. Снежанка Перчеклийска/

2............./п./....................
/ инж. Славче Ръсина /

3. ....../п./.................
/адв. Ива Ботева /

