ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 г. на Кмета на Община Гурково
със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез публично състезание

„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора,
по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”:
- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”;
- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи
по реда на ЗОП с предмет:

етап”.

Днес, 16.01.2019 г. (сряда), на основание Раздел VIII - Действия на комисията при
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП,
Комисията, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 г. на Kмета на Община Гурково, в
състав:
Председател: адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
Членове:
1) инж. Д.К.- външен експерт, номер ВЕ-110 от списъка по чл. 229, ал.1,
т.17 от ЗОП, строителен инженер;
2) инж. М.Г.- Гл. инженер на община Гурково
3) С.С.- гл. специалист „Капитално строителство”;
4) Р.П.- ст. счетоводител;
I. ЕТАП.
Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане
до разглеждане на представените технически предложения.
1. С Протокол № 1/ 03.12.2018 г., комисията е изискала от Участник №5: „ПСГ
АДИС ДЗЗД“ да представи нов ЕЕДОП на обединението, като декларира изискуемите данни в
раздел Част IV: Критерии за подбор: част А – Годност, Б- Икономическо и финансово
състояние и В - технически и професионални способности.
В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил:
Допълнителни документи, вх. № K-112/10.01.2019 г., съдържащи:
1. Придружително писмо с изх.№ 007/09.01.2019 г.;
2. Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПСГ АДИС ДЗЗД“ ;
Комисията извърши преглед на допълнително представените документи от участника, за
да установи дали той е допълнил ЕЕДОП спрямо изискванията й посочени в Протокол №1 от
03.12.2018 г. При прегледа помощният орган към възложителя констатира, че
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новопредставеният ЕЕДОП напълно отговаря на изискванията на обществената поръчка и е
съобразен с насоките дадени в Протокол №1.
На основание извършените констатации, комисията взе следното решение:
РЕШИНИЕ №1:
Допуска Участник №5: „ПСГ АДИС ДЗЗД“ до разглеждане на представеното
Техническо предложение предвид обстоятелството, че са представени всички необходими
документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор
се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.
Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на
анализираните допълнително представени документи, част от офертите на
долупосочените участници, Комисията РЕШИ:
1. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №1 — „ВВМ
Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2.
2. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №2 —
ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции.
3. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №3 —
„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции.
4. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №4 — „ПСГ“
АД по обособена позиция № 2.
5. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №5: „ПСГ
АДИС ДЗЗД“ по обособена позиция №1.
6. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №6 - „ДК
ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции.
II. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
Комисията се съобрази със следното: Съгласно Документацията за обществена поръчка,
част І, т. 5.3.2.1., Участниците следва да представят Техническо предложение на хартиен и
електронен носител, включващо:
a) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – с нотариална заверка на подписите;
b) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 3 и следните
приложения:
- Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена
диаграма на работната ръка.
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- Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското
наименование, производител/и, доставчик/доставчици и общо количество за влагане,
техническите и качествени характеристики на материала.
- Строителна програма - в съответствие с изискванията на Техническите
спецификации.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Подобряване
инфраструктура на село Конаре, община Гурково”;

на

водоснабдителната

1. По отношение Техническото предложение на участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК
СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и спецификация на всички
използвани
материали,
съпътствана
от
документи,
издадени
от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
160 календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя
максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
На първо място участникът е посочил цялостния подход, който предвижда да приложи
към изпълнението на предмета на поръчката чрез подробно описание на съществуващото
положение. Участникът е представил следните описания относно подхода за изпълнение на
поръчката: общи принципи и подход при изпълнение на строителните процеси. На следващото
място участникът е представил описание „Обхват и дейности за изпълнение на поръчката –
етапи и дейности, включени в тях” относно: Етап I. – Подготовка за изпълнение на СМР; Етап
II. – Изпълнение на СМР и доставка и монтаж на оборудването, в т.ч. тестове и проби при
извършване на СМР; Етап III. – Завършване на строителството и издаване на разрешение за
ползване, в т.ч. отстраняване на констатирани нередности; Етап IV – Гаранционно обслужване
на строежа, в което описание са посочени 3 бр. мерки за обезпечаване на гаранционната
поддръжка. Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са
описани всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на
поръчката, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на
строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация,
дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на
3

гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за постигане
целите на договора. В продължение са подробно са описани по етапи: всички видове СМР,
дейности по изпълнение на предвидените СМР в т.ч. доставка и монтаж на технологичното
оборудване; технология и технологична последователност; мотиви
за предложената
последователност на отделните СМР, нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването
им - 5 бр. . В описанието на нормативните документи са посочил 5 броя конкретни мерки за
спазване на нормативните изисквания, като за всяка мярка е описал: същност и обхват на
мярката; описание на конкретните дейности по изпълнение на мярката; конкретно ангажирани
експерти с изпълнението на мярката и описание на дейностите. които ще изпълняват;
описание на очакваният ефект от изпълнението на мярката.
Участникът е представил описание „Организация и организационен подход при
изпълнение на поръчката” в което е посочил Ръководен екип и разпределение на задачите и
отговорностите между членовете на екипа, състоящ се от многочислени специалисти, в това
число Ръководител обект. Представен е изпълнителски състав, включващ, 4 екипа с включени
към тях бригади. Подробно е представена информацията относно вътрешнофирмена
организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси в т.ч. условна
схема на координация между членовете на екипа за управление на обекта, последвано от
описанието на механизация. Направено е подробно изложение относно комуникация и
координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта както и организация
при доставка на материалите.
На следващото е налични описание на организация на дейностите, включващо: дейности,
необходими за изпълнение предмета на поръчката, организация в подготвителния етап,
организационни дейности по фактическото изпълнение на СМР, организация в етапа на
въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, организация при доставката
на материали в т.ч. мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали. За всяка от посочените мерки участникът е описал нейното наименование,
същност и обхват, експерти, ангажирани с мярката; описание на експертите, ангажирани с
мярката; очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка; взаимовръзка на отделните
експерти. Представени са мерки за извършване на входящ контрол за качество и съответствие
на материалите с предвидените за използване, в т.ч. 2 бр. мерки. От предложената
организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на
поръчката от Комисията са направени следните констатации: организацията на дейностите е
съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания
с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници; описанието на
организацията включва всички етапи, дейности и под-дейности за изпълнението на поръчката.
В продължение е представено е описание на мерките за контрол с цел осигуряване на
качеството” съдържащо следните мерки: Мерки за повишаване на качеството чрез контрол на
влаганите материали; мерки за повишаване на качеството чрез контрол при производство и
влагане на бетонови и асфалтобетоновите смеси; мерки за повишаване на качеството чрез
контрол на транспортирането и съхранението на материалите; мерки за повишаване на
качеството чрез контрол на качеството при изпълнение на СМР. За всяка от посочените мерки
участникът е описал: наименование, същност и обхват, описание на конкретните действия,
които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, експерти, ангажирани с мярката,
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експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности, очаквания ефект от
изпълнението на конкретната мярка, взаимовръзка на отделните експерти.
Участникът е направил описание на дейности и организация за намаляване на
дискомфорта на местното население, включващо елемент „Мерки за намаляване на
дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.
След анализа на мерките, комисията констатира, че така представеното предложение покрива
предварителните условия на Възложителя и изискванията за минимално съдържание на
строителната програма. Участникът е представил План за организация по изпълнение на
мерките за намаляване на негативното въздействие от строителството, който включва:
подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им
разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от
изпълнението на плана като цяло. Така представена, тази част от предложението отговаря на
предварителните условия на Възложителя и на минималните изисквания за съдържание на
строителната програма, посочени в техническата спецификация.
На следващото място е представено описание на организацията и организационния
подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси.
Съобразно предвидената технология за изпълнение е определен съставът на звената, показан
подробно в табличен вид чрез посочване на необходимите конкретни работници и видове
техника. Посочени са основните принципи при определяне състава на звеното, описани на
начини на координация между отделните звена, организационна схема на участниците в
инвестиционния процес, организационна схема на персонала (екип строителни дейности и
технически отдел), взаимовръзки между отделните участници в процеса, йерархична
структура. Участникът е представил информация относно начините на комуникация с
Възложителя и други участници в строителния процес.
Направено е описание на дейностите, свързани с осигуряване на безопасна работа и
почивка на строителните работници, доставка на материали – входящ контрол за качество и
съответствие на материалите. Предвидени са конкретни мероприятия във връзка с осигуряване
на мерки изисквания по безопасност на труда и здраве при изпълнение на СМР. Направено е
представяне на обхвата и предмета на организацията по доставка на материалите, както
създаване на систематизиран план за прилагане на конкретни действия. Представени са
списъкът на основни материали, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и
планът за използване на материалите и производство/доставка на материали. Участникът е
направил описание на системата за осигуряване и контрол на качество във връзка с прилагане
на действия по организация на материалите и прилагане на действия в случаите на отклонение
от плана. На следващото място е направено предложение за качествени мерки по направление
технически и функционални характеристики.
Описанието продължава с представяне на контрола на качеството при изпълнение на
техническите процеси, изпълнение на контролни изпитания, доставката и качеството на
вложените материали и суровини, последвани от описанието на мерки за контрол с цел
осигуряване на нивото на качество на изпълнение. Посочено е, че за всички видове работи са
изработени подробни технологични указания описващи основния подход, етапите и
дейностите по време на изпълнение. Предвижда се осъществяване на контрола и проверки
върху качеството на материалите, направено е описание на всички изпитвания и стандарти,
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които ще се използват; контрол на проби по време на изпълнение, при завършване на работите
и след тяхното финализиране.
В продължение, в раздела озаглавен „Мерки за намаляване на дискомфорта на
населението“ са предложени качествени мерки по направление „социални характеристики“,
свързани с дейностите, които ще бъдат предприети за да се редуцира негативния социален
ефект по време на реализация предмета на поръчката. Участникът е представил виждането си
относно процесите по управление, идентифициране, оценка и определяне допустимо ниво на
рискове, които е възможно да настъпят по време на изпълнението на предмета на поръчката.
Разгледани са всички рискове, дефинирани от Възложителя в текста на техническите
спецификации. В описанието на всеки един от разгледаните рискове е представена
информация относно фактори и предпоставки за появата на този риска, изброяване на мерки за
въздействие
върху
изпълнението
при
възникването
на
риска,
мерки
за
недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при
настъпване. Участникът е разгледал и други рискове, извън тези, посочени от Възложителя,
които е възможно да се осъществят по време на изпълнението.
Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват
следните стъпки и инструменти: идентифициране и анализ на рискове; оценка на рисковете;
Представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от
възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на
изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно
съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации
и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението
на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както
и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои
негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват,
като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка
една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините
на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на
недопускане / проявление на разглеждания риск.
В следващата част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи
стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството,
към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и
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конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Участникът е представил и План за
организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по
изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания
екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването
на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът,
представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и
ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.
В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени
„Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по
дефинираните в методиката надграждащи направления.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
Участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от
участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и
броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и
общите за проекта човекодни. Посочени са броят и видът на необходимата механизация за
всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на поръчката е
съобразен с техническите спецификации и строителната програма на участника. В графика са
включени всички дейности по изпълнение на поръчката. Така представеният линеен график
отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на
Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, общо количество за влагане, търговското наименование, производител, доставчи,
технически и качествени характеристики на материала. Приложени са сертификати и
Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени
характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи
документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че
техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на норматвните
изиквания и инвестиционния проект.
След като разгледа техническото предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК
СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” комисията констатира, че то отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва
вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация,
човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за
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изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в
предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и
идентичност между представеното в Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” до
оценка на офертата по обособена позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение,
като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.
3 . По отношение Техническото предложение на участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП”
ЕООД:
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
172 (сто седемдесет и два) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
Участникът е представил описание „Подход при изпълнение на строителните процеси”
включващ: подход за изпълнение на поръчката и подход при изпълнение на договора, което
описание е отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания
по отношение съдържанието на строителната програма на участниците. На следващото място
участникът е представил описание на „Обхват и дейности” включващо следните описания:
Методи и технология на изпълнение на предмета на поръчката – етапи на изпълнение, в което
са описани; Взаимозависимост между отделните етапи; Етапи, дейности и под-дейности;
Мотиви за избор на последователността на изпълнение (последователността на етапите).
Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички
дейности за всеки един от етапите, включително: подготвителните дейности, дейностите по
изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в
експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време
на гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за
8

постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът е посочил: нейното
наименование и описание на действията и под-дейностите, които ще извърши по повод на
изпълнението им.
В продължение участникът е представил описание на всички видове СМР, като ги е
посочил по подобекти. Направено е описанието на технология на изпълнение за видовете СМР,
отнасящи се за изграждане на водопроводите; технология на изпълнение за видовете СМР за
изграждане на ПСПВ; технологична последователност на СМР за изпълнение на подобект на
Подобект 2; Последователност и мотиви за предложената последователност на изпълнение;
Мотиви за избора на технология на; Нормативни изисквания, действащи стандарти и правила.
Мерки за осигуряване спазването на нормативните изисквания.
Описанието продължава с описанието на „Организация и организационен подход с оглед
наличните човешки и технически ресурси” което съдържа: Описание на техниката, съдържаща
описание вида на техниката и функциите и при изпълнение на поръчката; Описание на
човешките ресурси: в което е посочил състава на строителния екип, като са всеки специалист
са описани индивидуалните отговорности и връзка с другите страни по договора и с
членовете на изпълнителския състав;Разпределение на дейностите, съдържащо описание на
координация и комуникация между членовете на управленския екип; 4.Изпълнителски състав,
в което описание е посочена специалността на предвидените работници и дейностите които ще
изпълняват; Комуникация и координация с останалите участници в строителния процес и
заинтересованите страни; Вътрешно фирмена организационна координация на работните звена
и отделните човешки ресурси, в съответствие с ЛКГ и диаграма на работната ръка.
В раздела, свързан с представянето на организация на дейностите, в програмата на
участника са налични следните описания: Осигуряване на безопасна работа; Нормативни
документи, отнасящи се до безопасността и хигиената на труда и пожарна охрана; Доставка на
материали в съответствие с ЛКГ; Мерки за осигуряване на своевременна доставка входящ
контрол за качество и съответствие, включващи: контрол на влаганите материали, контрол на
изпълнението, текущ контрол на изпълнението при отделните етапи на строителство;
Допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на
поръчката, като организационни мерки, както следва: Създаване на контактна работна група,
Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми и оборудване на
временно работно място на обекта. От предложената организация, организационния подход и
описанието на обхвата и дейностите, са направени следните констатации: организацията на
дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и
нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните
работници.
Комисията установи следното съдържание на раздела „Качествени мерки”: екологично
направление - 4 бр. качествени мерки; социално направление - 4 бр. качествени мерки;
функционално направление - 3 бр. качествени мерки. За всяка от посочените мерки
участникът е описал: аргумент, адекватност, дейности по изпълнението надграждащата мярка;
експерти, ангажирани с изпълнение на мярката; качествен ефект.
Комисията установи наличието на елемент с наименование „Мерки за намаляване на
дискомфорта на местното население”, който съдържа следните описания: Мерки за намаляване
на затрудненията при изпълнение на СМР за следните аспекти: аспект „физическа среда”,
аспект „външна среда (шум, запрашеност, замърсяване)”, аспект „достъп до комунални услуги
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(водоснабдяване и други)”, аспект „автомобилен транспорт”, като за всеки от разгледаните
аспекти участникът е посочил: мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР
поотделно за участниците в движението, работниците на обекта и жителите на засегнатите
райони; контрол за изпълнението на предложените мерки; мониторинг на проявленията на
отрицателно влияние на строителния процес върху аспекта.
Представено е предложение за управление на следните дефинирани от Възложителя
рискове: Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху
строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от изоставане от графика при текущото
изпълнение на дейностите – 9 бр. подрискове; Риск от закъснение за окончателно приключване
и предаване на обекта – 2 бр. подрискове; Риск, свързан с трудности с използваната от
изпълнителя техника - 3 бр. подрискове; Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки
ресурси - 3 бр. подрисков; Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи
метеорологични условия; Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна
на други участници в строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от неизпълнение на
договорни задължения; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността,
продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на
местното население-4 бр. подрискове. За първите два от разгледаните рискове са описани:
Очакван ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск; Експерт,
ангажиран с прякото изпълнение на мерките. За всеки един от идентифицираните подрискове
са посочени: сфери на влияние; вероятност; степен на въздействие; мерки за недопускане/
предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
Представено е предложение за „Опазване на околната среда по време на изпълнение на
предмета на договора”, съдържащо следните описания: Мерки за опазване на околната среда.
План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда; Мероприятия,
които се предвиждат да бъдат спазени във връзка с екологичните изисквания по време на
строителството. Налични са описания на нормативни изисквания, действащи стандарти и
правила, както и на мерки, гарантиращи спазването на нормативните изисквания и стандарти.
В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени
„Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по
дефинираните в методиката надграждащи направления.
След извършената проверка на Техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са
налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в
документацията за обществената поръчка, както следва:
На първо място, Комисията отрки следните липси в частта относно описанието видовете
СМР, а именно:
1.Участникът се е ограничил с описание на част от видовете СМР, предмет на
поръчката и технологията на тяхното изпълнение, като не е описал СМР относими за
изграждането на ПСПВ като: тенекеджийски работи, покривни работи; замазки и настилки;
железарски работи; доставка и монтаж оборудването и др.
2. Участникът е изложил технологична последователност на СМР за реконструкцията на
вътрешната водопроводна мрежа в с. Конаре и не е описал технологичната последователност
на СМР за изграждане на ПСПВ;
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3.Участникът е описал нормативните документи и е представил общо описание на мерки,
което не отговаря на предварителните условия и изискванията за всяка мярка да се посочат:
наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно
ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, очакваният ефект
от конкретната мярка (изискването е посочено в раздел 3.1.3 от Строителната програма в
Техническите спецификации). В своята съвкупност, описанието на раздела страда от частична
липса на минимално изискуемо съдържание, което се явява съществен порок на нейното
съдържание.
След прочита на описанието на организация и организационен подход при изпълнение на
поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси Комисията отрки, че в тази в тази
част от предложението на участника не са посочени работни звена, състав, както и броят и
квалифихация/специалност на съответните работници, но за всеки вид СМР са посочени в ЛГ,
която липса въпреки това представлява несъответствие с изискването на Възложителя,
посочено в раздел 3.1.4 от Техническите спецификации, а именно, че описанието следва да
съдържа „Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за
изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната
предназначеност“.
Комисията отрки редица пропуски в описанието раздела, съдържащ информация относно
представената от участника организация, на дейностите, където е налична т.1.5.4. Мерки за
осигуряване на своевременна доставка и входящ контрол за качество и съответствие без
изложено съдържание. В продължение Комисията установи, че участникът е представил общо
и бланкетно описание на мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение,
което описание не отговаря на изискването участникът да посочи конкретни мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване
на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване,
като за всяка една от мерките участникът следва да опише (изискването е посочено в раздел
3.1.5 от Строителната програма в Техническите спецификации): наименование, нейната
същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по
изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от
изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по
доставката и качеството и съответствието на материалите. Такова описание на практика
липсва.
На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките,
посочени в предложението на участника като „Качествени мерки”. Мерките може да бъдат
определени по смисъл и като мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на
изпълнение, но същите не отговарят на изискванията за съдържание, а именно: „За всяка от
описаните мерки участникът да посочи нейното наименование, същност и обхват на
мярката, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по
мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел
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осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и
описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на
договора като цяло“. (изискването е посочено в раздел 3.1.6 от Строителната програма в
Техническите спецификации).
След прегледа на описанието на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното
население като част от засегнатите от негативното влияние на строителния процес страни Комисията установи
следните пропуски: При изготвянето на тази част от строителната си програма участникът не се е съобразил с
предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържанието на този елемент, като е
посочил мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал за
всяка мярка: същност и обхват, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако
експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника,
които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на
комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към
изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма.
Участникът не е представил и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното
население, който следва да включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки,
времевото им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от
изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната програма в
Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя.

Комисията установи, че участникът е разлгедал само част от дефинираните от
Възложителя рискове. Така представеното от участника предложение за управление на риска
не отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към
съдържанието на строителната му програма, тъй като Участникът не е предложил
управление за следния, дефиниран от Възложителя риск, а именно: в т.ч: т.3.3.Риск, свързан с
трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в
документацията. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е идентифицирал
„подрискове”. При изготвяне на предложението си Участникът не се е съобразил с
предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на
строителната програма на участниците, посочени в техническата спецификация по настоящата
обществена поръчка във връзка с представените мерки страда от липса на елементи,
задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а именно: „За всяка една
от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с
прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой
експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения,
както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще
контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните
експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в
сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените от участника
мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния
риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“. (изискването е
посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите спецификации).
Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно и така в
пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така представено
описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на
последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не откри
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минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на
експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на
мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да
бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление
на разглеждания риск. Такова описание на Строителната програма на участника не се
установи.
На следващото място, Комисията установи, че участникът е представил общо и
бланкетно предложение за опазване на околната среда, в което не са разграничени понятията
„дейности” и „конкретни мерки”, свързани с опазване на околната среда, адекватни на
конкретния предмет на поръчката. Участникът не е представил подробно описание на
възможните замърсители. За всяка от конкретните мерки, свързани с опазването на околната
среда по време на изпълнението, съгласно предварителните условия и изисквания на
Възложителя участникът е следвало да посочи: наименование, същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите
са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните
конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които
ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на
конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. (изискванията
са посочени в раздел 3.3 от Строителната програма в Техническите спецификации).
Изискванията за подробно описание на мерки и съобразяването им с конкретни планове за
прилагане представляват съществена по съдържанието си и важна за цялостното изпълнение
на предмета на поръчката част от изпълнението, с оглед на което, Комисията счита,
непредставянето им за сериозен и съществен пропуск.
В допълнение, Комисията установи наличие на допусанатите от участника противоречия
при описание на дейностите и технологията за изпълнението им, като е посочено, че
детекторната лента ще се поставя непосредствено над пясъчната засипка над теме тръби, а в
техническата спецификация е разписано, същата да бъде поставена непосредствено върху
тръбите от полиетилен (стр. 32 и стр. 59). На страница 116-117 е наличен текст „При
изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, последните ще породят
някои затруднения за … работниците на обекта - затрудненията им ще са в следствие пътния
автомобилен и железопътен трафик…и т.н.”, който текст е относим към друга обществена
поръчка.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС.
Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в
КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка
една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите
строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на
необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за
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изпълнение на поръчката включва
етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и
демобилизация на строителната площадка. Линейният график е придружен с диаграма на
работната ръка. Линейният график показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички
предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на
строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на
Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида/търговското наименование на материала, общо количество за влагане, технически и
качествени характеристики на материала, производител/доставчик, описание на придружаващи
материала документи. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи
посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите.
Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени
характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изиквания и
инвестиционния проект.
С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание
чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към
офертaта, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 1
участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на офертата:
Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно
описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на
Учасдтника частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от
елементите. Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към
посочените в техническата спецификация
предварителни условия на Възложителя и
минималните изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма,
посочени в техническата спецификация. Участникът е допусанл противоречие по отношение
на технологията за полагане на детекторна лента, посочена в техническата спецификация и
наличие на паразитни текстове, относими към друга обществена поръчка. Всеки един от
изброените от комисията пропуски в описанието на Строителната програма на участника сам
по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в
процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на
обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от
участника Строителната програма, а също така и указанията за подготовка на офертите в
раздел 5.3.2.1. Техническо предложение, т.3 е предвидено „строителната програма да бъде
изготвена в съответствие с техническите спецификации“, с оглед на което приемаме, че
посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за
спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на
строителната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на
изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки
изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на мнение, че когато
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участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на
процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива да се разбира
от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва, предвид факта,
че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова
и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и
нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна
предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б.“а“ от ЗОП. Изискването
за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното съдържание на
волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако
бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма не е просто
някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това
е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо
определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако
бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.
С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето
Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното
минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията
на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието
на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на
Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП да предложи за отстраняване УЧАСТНИК
№3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция 1.
3. По отношение Техническото предложение на участник №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД:
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подробен линеен
график за изпълнение на предвидените дейности и диаграма на работната ръка и диаграма на
механизация, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи,
издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
- Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
240 (двеста и четиридесет) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 210 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
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техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
Участникът е представил описание на предмета на поръчката, и основните моменти във
връзка с планирането и изпълнението. Описани са организация и подход, както и общи
положения във връзка с изпълнението, предвижданата реализация на проекта е предвидените
рамки. Разделът с информацията относно подход при изпълнение на предмета на поръчката.
съдържа пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора, което
съдържа подход и концепцията, предложени от участника за изпълнение на обществена
поръчка.
На следващото място участникът е представил описание на етапи и дейности по
изпълнението им, изцяло съобразно ЗБУТ, което по съдържание може да се отнесе към
настоящото изискване за представяне на подробно описание на обхвата и дейностите за
изпълнение на поръчката. Участникът е предствил описание на следните дейности и
поддейности, за изпълнение на поръчката: Дейности свързани с управлението; Дейности
свързани с планирането на проекта; Дейности свързани с организацията на управление на
проекта; Дейности свързани с финансовото отчитане и финансовата устойчивост; Дейности
свързани с оценка и контрол на качеството; Дейности свързани с мерки ЗБУТ, социална
отговорност и опазване на околната среда; Дейности за „Изпълнение на водопроводната
мрежа”. В строителната програма на участника е представен „Организационен план”,
съдържащ следните описания: Подготовка на строителната площадка по документи;
Подготовка на площадката на място; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и
аварии и за евекуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Мерки и
изисквания за осигуряване на безопастносг и здраве при извършване на СМР, включително за
местата със специфични рискове; Списък на инсталациите, машините и съоръженията,
подлежащи на контрол; Схема па временната организация н безопасността на движението по
транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и
подходите към нея; Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични
рискове; .Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 4.Инструкция за
безопасна работа и Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи.
Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строителномонтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове
СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната
последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации
Участникът е описал основните видове СМР по подобектите. Участникът е описал
приложими нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които ще
спазва и не е посочил конкретни мерки, свързани със спазването им. Налично е описание на
инструкции за безопасна работа при подготовката и поддръжката на територията на
строителната площадка, при извършване на земни работи; при монтаж на тръбопроводи и
елементи; при полагане на асфалтова настилка; пожарна и аварийна безопасност; извършване
на товаро-разтоварни работи и складиране; при работа със строителни м,ашини и устройства
и др.
Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при
изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. В строителната
програма е налично описанието на организационна структура за изпълнение на поръчката” и
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описание на екипа за изпълнение, с описаните към него специалисти, както и техните
отговорности и задължения във връзка с изпълнението. Участникът е посочил
вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки
ресурси. В програмата на участника е налично описание на методи и организация на текущия
контрол от изпълнителя на качеството при изпълнението на поръчката, съдържаща следните
описания: система за осигуряване на качеството; мерки за осигуряване на качеството –
описание на дейности, включващи: закупуване; правила за офериране на доставка на продукт;
информация за закупуването; проверка на закупения продукт; контрол на доставките; влагане
на продуктите на обекта; управление на несъответстващ продукт; предпазане на продукта;
наблюдение и измерване; одити; довършване и отстраняване на дефекти.
Представено е подробно и систематизирано описанието на мерки, които ще се изпълнят
за намалчване на затрудненията на местното население и ще гарантират безопасността,
удобството на жителите и намаляват риска от социално напрежение по време на
строителството. Описанието на мерките е съпроводено с необходимото съдържание, съгласно
изискванията на техническите спецификации.
Участникът е описал дейностите по управлението на риска като процес, които включва
следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска;
идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете;
третиране на рисковете. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е
идентифицирал отделни „подрискове”. В табличен вид е представемо предложение за
управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите
спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора
Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата,
задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от
тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване
на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са
ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, както е представено
цялостното необходимото описание на мерките.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. В тази част на програма са описани и нормативни изисквания, действащи
стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството,
към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение.
Мерките са планирани съобразно спецификата на обекта и в изпълнение на нормативните
изисквания, както и изискванията на Възложителя. Комисията счита, че съвкупността от
мерките както и начинът, по който са планирани обосновават и гарантират спазването на
нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на
дейностите по договора.
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- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
Участникът е представил линеен календарен график, включващ следните елементи: норма
време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една
предвидена дейност, броят, специалността на необходимите строителни и наети лица за всяка
една операция; вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС.
Линейният график включва изпълнение на етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и
демобилизация на строителната площадка. Налична е диаграма на работната ръка. Линейният
график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на
предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи,
съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният
линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и
съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, търговското наименование, производител/доставчик, общо количество за влагане,
технически и качествени характеристики. Приложени са сертификати, протоколи и
Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени
характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани
материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите
спецификации.
След като разгледа техническото предложение на участник „ПСГ АДИС” ДЗЗД
комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва
вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация,
човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за
изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в
предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и
идентичност между представеното в Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД до оценка на офертата по обособена
позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството,
съгласно одобрената методика за оценка.
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4. По отношение Техническото предложение на участника №6 „ДК ИНФРА” ООД:
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
193 (сто деветдесет и три) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
На първо място в строителната програма съдържа представяне на участника, неговият
опит в изпълнението на подобни на настоящия предмет обекти, основните моменти във връзка
с планирането и изпълнението. Разделът с информацията относно генералния подход и
методология при изпълнение на предмета на поръчката, пълно и детайлно описание на
организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени
от участника за изпълнение на обществена поръчка, основните принципи и правила, които ще
приложи в работата си.
На следващото място е представено описание на обхвата и дейностите, съобразно
виждането на участника за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на
поръчката. В този раздел е направено синтезирано представяне на етапите и отделните
дейности по изпълнение на конкретните етапи към общите цели по проекта, което за всеки
един от етапите съдържа обхват на дейности, с изчерпателно изброяване на предвидените
дейности, включително и подготвителни такива, описание на начина на изпълнение.
Участникът е формулирал следните основни етапи за изпълнение на строителството на обекта:
Етап І – Подготвителни дейности; Етап ІІ – Дейности по изпълнение на СМР, в това число
тествания; Етап ІІІ – Отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация
и демобилизация; Етап ІV – гаранционно обслужване на извършеното строителство.
Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените етапи
за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки един
от етапите. Описани са дейности по тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация,
дейностите по отстраняване на констатирани нередности, така, както е зададено от
Възложителя. Направено е описание на организация на строителния процес - подготвителни
дейности и временно строителство.
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Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строителномонтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове
СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната
последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации – в
тази част на предложението са изложени както мотиви за предложената последователност на
изпълнение на отделните видове СМР, така и мотиви относно избора на технологията на
изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната
технология и подход за постигане на целите на обществената поръчка. За отделни видове
дейности са представени мотиви относно предимствата на дадените предложения с посочване
на качествения резултат от прилагането им. На следващото място са описани съпътстващи
строителството дейности, включително временна организация и безопасност на
строителството. Описани са технология и технологична последователност на изпълнение на
СМР по етапи, като в т.ч. за всеки вид дейност са изложени мотиви за предимство на
предложението и ефективност от предложението и/или ефект от приложената технология,
както и необходимите ресурси за изпълнение и времетраенето им. Описани са и всички
нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, както и конкретни
мерки за спазването им, включително за всяка една от мерките са посочени нейното
наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно
ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, описан е очаквания
ефект като резултат от прилагането на мерките.
Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при
изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Посочени са
ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните
експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация,
както и конкретните задължения на всеки от тях, които същите ще изпълняват съобразно
тяхната предназначеност. Участникът е направил пълно описание на начините за
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти;
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите
участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за
строителство, представил е условна схема на координация между екипа за управление на
проекта. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните
звена и отделните човешки ресурси. Представен е списъкът на механизацията, необходима за
изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството, а също така е представил схема на
това, как техника и механизация ще бъде използвана при изпълнението на видове СМР,
поотделно за всеки един от обектите, съгласно представения линеен график. Комисията счита,
че така представен този елемент от строителната програма напълно отговаря на
предварителните условия на Възложителя и изискванията на техническата спецификация.
Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите в няколко аспекта организация в етап на подготовка на строителната площадка, организация при доставките на
материали за обекта, начин да доставка на всички необходими материали за обекта, мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, мерки за извършване на
входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване,
организация на работната ръка. Посочени са изискванията към материалите, проверка,
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изпитване и контрол на материалите, предмет на доставка. Участникът в табличен вид е
представил мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и
мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с
предвидените за използване, като за всяка една от мерките е налично следното описание:
наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за
изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, с
посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на
конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството
и съответствието на материалите.
Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел
осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, описание на същността на контрола за
осигуряване на качеството. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване
на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на
качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са
ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с
конкретната мярка; взаимовръзката между отделните експерти по повод изпълнението на
мерките с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката,
както и кратко описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към
изпълнението на договора като цяло. Направено е подробно описание на контрола за качество,
който ще упражнява по време на изпълнението на договора, включващ входящ контрол,
контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. В
раздела а налично описание на контрола на качеството на влаганите материали, контрола на
качеството при приемане на доставките в склада, контрола при съхранение на материалите по
време на производствения процес, контрол по време на изпълнение на строителството, контрол
за качеството при изпълнение на отделните видове СМР. Участникът е направил описание на
отговорности, пълномощия, права на лицата, ангажирани с упражняването на контрола на
качеството, както и начините на комуникации и обмен на информация между тях.
Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на
местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Участникът е
направил пълно и подробно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме
за намаляване на дискомфорта на местното население. Описанието на всяка една от мерките
има следното съдържание: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се
предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези
дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението
на мярката, включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил
е описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора
като цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също
така и напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за
изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва
подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им
разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от
изпълнението на плана като цяло.
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Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват
следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска;
идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете;
третиране на рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата; постоянна
комуникация и консултации със заинтересованите страни. В табличен вид е представено
предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в
Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на
договора Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със
структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за
всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на
обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и
мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои
негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват,
като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка
една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините
на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на
недопускане / проявление на разглеждания риск.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и
конкретния елемент на околната среда, която той засяга. В тази част на програма са описани и
всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на
околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които
ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е представил и План за организация за
опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и
тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението
след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации.
Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника,
обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на
околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.
В заключителната част от строителната програма участникът е представил „Качествени
мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в
методиката надграждащи направления.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
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поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
Участникът е посочил предвидените от него сметни норми, времето за изпълнение на всяка
една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и
наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни, и броя и вида на
необходимата механизация за всяка една дейност. Линейният график е придружен с диаграма
на работната ръка. Линейният график показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички
предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на
строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на
Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, търговското наименование, производител/доставчик, описание на сертифициращи
организации, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на
материала/приложим стандарт. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие,
доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите.
Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на
Възложителя и съответства на Техническите спецификации.
След като разгледа техническото предложение на участник „ДК ИНФРА” ООД
комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се
е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал
поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и
последователен анализ на съдържанието на представените основи части от Строителната
програма. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва вътрешна
съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси
или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение, Диаграмата на
работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на
поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в
Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД до оценка на офертата по обособена
позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството,
съгласно одобрената методика за оценка.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.
1. По отношение Техническото предложение на участник №1 „ВВМ ГУРКОВО
2018” ДЗЗД
Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
270 (двеста и седемдесет) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
Към раздела за описанието на обхвата и дейности участникът е предствил следните
описания: предмета на поръчката; етапи на изпълнението на поръчкатата, като за всеки етап е
посочил дейностите за изпълнението им, както следва: Етап I – Подготвителни дейности; Етап
II – Строителство; Етап III – Завършване на обекта, в т.ч. екзекутивна документация;
отстраняване недостатъци, установени при предаването; изготвяяне и посписване на акт
обр.15; Етап IV – Въвеждане на обекта в експлоатация; Етап V – Гаранционно поддържане.
Описани са видовете дейности по съответните етапи и действията и поддейностите за тяхното
изпълнение, както и всички дейности, съпътстващи строителния проецес. Представени са
описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейностите за
всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката.
При описанието на дейностите по етапи, участникът подробно е описал основните
видове СМР и предлаганата от него технология на изпълнение за всеки вид.
В частта свързана с описанието на организация и организационен подход при изпълнение
на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси са описани/посочени:
Участниците в процеса на строителството – възложител, проектат, строителен надзор и
изпълнител на строителството; Схема на структурата на управление на обекта; Състав и
разпределение на екипа от специалисти, описание на графика за изпълнение на поръчката, в
което описание е посочена продължителността на всяка дейност и вид СМР, обосноваващи
оферирания срок; предвидени ресурси за изпълнение на поръчката – общо и поотделно за
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всички видове дейности и СМР. Налично е описание на комуникация с Възложителя и
останалите участници в строителния процес, както и координация между членовете на
ръководния състав на изпълнителя.
От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и
дейностите, предмет на поръчката са направени следните констатаии: Организацията на
дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и
нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните
работници; описанието на организацията включва всички етапи, дейности и поддейности от
изпълнението на поръчката.
Представено е описание на „Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на
строителство” съдържащо изложение на: Видове контрол на качеството; Отговорни лица за
упражняване на контрола на качество на обекта; Схема за входящ контрол на продукти,
доставени на обекта; Схема за входящ контрол на продукти, доставени в склада на фирмата;
Документи имащи отношение към системата за контрол на качеството; Контрол на
изпълнението на строително монтажните работи, в т.ч. блок-схема за контрола на
изпълнението на СМР и за организация на контрола при риключване на СМР; Структура за
управление на качеството.
Участникът е предтавил описание на дейности и организация за намаляване на
дискомфорта на местното население.
В програмата на участника е представено предложение за управление на риска,
съдържащо: Описание на същност на риска; основна класификация на риска; идентифициране
на риска; качествен анализ на риска; оценка на риска; управление на риска; мерки за поемане
на риска; методи за въздействие на риска; технология на управление на риска; план за
управление на риска във фирмата; Предложение за управление на всички времеви рискове,
дефинирани от Възложителя, като за всеки от рисковете са посочени: аспекти и сфери на
влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при
настъпване на риска. Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове като
групи, като е идентифицирал подрискове.
Представено е описание с наименование „II-ро направление: Екологични характеристики
и ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда”, със
съдържание както следва: Предлагани мерки, свързани е опазване на елементите на околната
среда; Избор на строителни материали; Отрицателно въздействие по време на строителство;
Здравен фактор; Повторна употреба на отпадъците.
След извършената проверка на Техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са
налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в
документацията за обществената поръчка, както следва:
На първо място, Комисията установи, че участникът не е представил описание на
подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще
приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на
изпълнението му. Изискването на Възложителя, посочено в раздел 3.1.1 от Строителната
програма в Техническите спецификации е следното: Участникът следва да разпише подхода
за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да
25

изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението
му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и
правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на
поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати. Такова в описание в текста на
строителната програма на участниак не е налично.
В продължение Комисията констатира следните липси и пропусаки в съдържанието на
раздлените на сторителнат апрограма на участника:
1. В представеното описание на видовете СМР и предлаганата технология на
изпълнението им участникът не е включил следните видове СМР: доставка и монтаж на
опорни блокчета; доставка и монтаж на детекторна и полиетиленова сигнална лента;
водочерпене с помпа; монолитни шахти и технология на изпълнението им.
2. Участникът не е описал
предвидените СМР.

технологичната

последователност

на изпълнение на

3. Участникът не се е съобразил с изискването да бъдат изложени: мотиви за
предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви
относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и
ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта.
4. Участникът не се е съобразил и с изискването в тази част на строителната програма да
бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността,
които участникът ще спазва и да посочи конкретни мерки, свързани със спазването им, като за
всяка мярка следва да посочи:наименование, описание на конкретните дейности по нейното
изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще
изпълнява ида се опише и очакваният ефект от конкретната мярка. (изискванията са посочени
в раздел 3.1.3 от Строителната програма в Техническите спецификации). В своята
съвкупност, описанието на раздела страда от частична липса на минимално изискуемо
съдържание, което се явява съществен порок на нейното съдържание.
Комисията отрки редица пропуски в описанието на раздела, съдържащ информация
относно организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет
на поръчката, като направи следните констатаии: участникът не е посочил конкретни мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, като за всяка една от
мерките изискването е да се опишат: наименование, нейната същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител,
ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от
един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни
задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще
контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните
експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на
постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на
материалите. Участникът е представил общо и бланкетно описание на контрола за качество, а
не е посочил конкретни мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие
на материалите, като за всяка една от мерките изискването е да се опишат: наименование,
нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по
изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
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посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на
участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната
мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и
съответствието на материалите (изискванията са посочени в раздел 3.1.5 от Строителната
програма в Техническите спецификации). Така представеното описание на организация на
дейностите не отговаря на предварителните условия и изисквания посочени в техническта
спецификация.
На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките,
посочени в предложението на участника като „Мерки за осигуряване на качество при
изпълнение на строителство”. Комисията определя описанието като общо и бланкетно
предложение, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията,
посочени в техническата спецификация, тъй като при изготвянето му не се е съобразил с
изискването Участниците да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество
по време на изпълнение на договора, като всяка една от мерките за осигуряване на качеството
следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката, описание на
конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание
на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности и описание на отделните
техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой
експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху
изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и
контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по
изпълнение на поръчката; описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната
мярка към изпълнението на договора като цяло. (изискванията са посочени в раздел 3.1.6 от
Строителната програма в Техническите спецификации).
Участникът е предтавил описание на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното
население, но така представеното предложение не отговаря на предварителните условия на Възложителя и
изискванията за минимално съдържание на строителната програма на участниците, тъй като не е посочил
конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, като за всяка
една от мерките участникът следва да опише: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се
предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако
експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които
ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на
комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към
изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма.
Участникът също така не е представил и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на
местното население, който следва да включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените
мерки, времевото им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект
от изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната
програма в Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя.

Така представеното от участника предложение за управление на риска не отговаря на
предварителните условия на Възложителя и изискванията към минималното съдържание на
строителната му програма. При изготвяне на предложението си Участникът не се е съобразил с
предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на
строителната програма на участниците, посочени в техническата спецификация по настоящата
обществена поръчка във връзка с представените мерки, което страда от липса на елементи,
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задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а именно: „За всяка една
от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с
прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой
експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения,
както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще
контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните
експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в
сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените от участника
мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния
риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“. (изискването е
посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите спецификации).
Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно и така в
пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така представено
описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на
последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не откри
минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на
експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на
мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да
бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление
на разглеждания риск. Такова описание в Строителната програма на участника не се установи.
На следващото място, след преглед на изложението относно предлаганите от участника
мерки, свързани с опазване на околната среда комисията констатира: Участникът не се е
съобразил с изискванията на Възложителя този елемент от строителната програма да включва
предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на
конкретния предмет на поръчката, а е представил общо, принципно и бламкетно описание на
предложение за опазване на околната среда. Участникът не е представил описание на
предлагани от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението
на предмета на договора, като за всяка мярка е следвало да опише: нейното наименование,
същност и обхват на мярката, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по
изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на
участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на
конкретната мярка в смисъла на постигането. Участникът не е преставил описание на
нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната
среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на
конкретни мерки, свързани със спазването им и за всяка мярка да се посочи: наименование,
описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и
и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Участникът не е представил
План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ
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конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно
предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, очакваните екологични ефекти от
изпълнението след неговото приключване. (изискванията са посочени в раздел 3.3 от
Строителната програма в Техническите спецификации). Изискванията за подробно описание
на мерки и съобразяването им с конкретни планове за прилагане представляват съществена по
съдържанието си и важна за цялостното изпълнение на предмета на поръчката част от
изпълнението, с оглед на което, Комисията счита, непредставянето им за сериозен и съществен
пропуск.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС.
Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в
КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка
една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите
строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на
необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за
изпълнение на поръчката включва
етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и
демобилизация на строителната площадка. Линейният график е придружен с диаграма на
работната ръка и диаграма на механизация. Линейният график показва последователността,
продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с
описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната
последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на
изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата
спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида на материала, мярка, количество за влагане, описание на придружаващи материала
документи, търговко маи,емование, прозиводител, доставчик, технически и качествени
характеристики на материала. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие,
доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите.
Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени
характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изиквания и
инвестиционния проект.
С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание
чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към
офертaта, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 2
участник №1 „ВВМ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на офертата:
Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно
описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на Участника
частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от елементите.
Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към посочените в
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техническата спецификация предварителни условия на Възложителя и минималните
изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма, посочени в
техническата спецификация. Всеки един от изброените от комисията пропуски в описанието
на Строителната програма на участника сам по себе си се явява основание за отстраняване на
офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в
Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за
минимално съдържание на представената от участника Строителната програма, а също така и
указанията за подготовка на офертите в раздел 5.3.2.1. Техническо предложение, т.3 е
предвидено „строителната програма да бъде изготвена в съответствие с техническите
спецификации“, с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации
минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за
съответствие на съдържанието на строителната програма на участника не може да се извърши
чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание.
Комисията, спазвайки изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на
мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към
условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива
да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва,
предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като
минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание
всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и
императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б.“а“ от ЗОП.
Изискването за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното
съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на
поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма
не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално
съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има
самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника
предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните
задължения на участника.
С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето
Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното
минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията
на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието
на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на
Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП да предложи за отстраняване №1 „ВВМ
ГУРКОВО 2018” ДЗЗД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2.
2. По отношение Техническото предложение на участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК
СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
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поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и спецификация на всички
използвани
материали,
съпътствана
от
документи,
издадени
от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
182 (сто осемдест и два) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от
Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
На първо място участникът е посочил цялостния подход, който предвижда да приложи
към изпълнението на предмета на поръчката чрез подробно описание на съществуващото
положение. Участникът е представил следните описания относно подхода за изпълнение на
поръчката: Общи принципи; Подход при изпълнение на строителните процеси. На следващото
място участникът е представил описание „Обхват и дейности за изпълнение на поръчката –
етапи и дейности, включени в тях” относно: Етап I – Подготовка за изпълнение на СМР; Етап
II – Изпълнение на СМР и доставка и монтаж на оборудването, в т.ч. тестове и проби при
извършване на СМР; Етап III – Завършване на строителството и издаване на разрешение за
ползване, в т.ч. отстраняване на констатирани нередности; Етап IV – Гаранционно обслужване
на строежа, в което описание са посочени 3 бр. мерки за обезпечаване на гаранционната
поддръжка. Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са
описани всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на
поръчката, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на
строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация,
дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на
гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за постигане
целите на договора. В продължение са подробно са описани по етапи: всички видове СМР,
дейности по изпълнение на предвидените СМР в т.ч. доставка и монтаж на технологичното
оборудване; технология и технологична последователност; мотиви за предложената
последователност на отделните СМР, нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването
им - 5 бр.. В описанието на нормативните документи са посочил 5 броя конкретни мерки за
спазване на нормативните изисквания, като за всяка мярка е описал: същност и обхват на
мярката; описание на конкретните дейности по изпълнение на мярката; конкретно ангажирани
експерти с изпълнението на мярката и описание на дейностите. които ще изпълняват;
описание на очакваният ефект от изпълнението на мярката.
Участникът е представил описание „Организация и организационен подход при
изпълнение на поръчката” в което е посочил Ръководен екип и разпределение на задачите и
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отговорностите между членовете на екипа, състоящ се от многочислени специалисти, в това
число Ръководител обект. Представен е изпълнителски състав, включващ, 4 екипа с включени
към тях бригади. Подробно е представена информацията относно вътрешнофирмена
организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси в т.ч. условна
схема на координация между членовете на екипа за управление на обекта, последвано от
описанието на механизация. Направено е подробно изложение относно комуникация и
координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта както и организация
при доставка на материалите.
На следващото е налични описание на организация на дейностите, включващо: дейности,
необходими за изпълнение предмета на поръчката, организация в подготвителния етап,
организационни дейности по фактическото изпълнение на СМР, организация в етапа на
въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, организация при доставката
на материали в т.ч. мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали. За всяка от посочените мерки участникът е описал нейното наименование,
същност и обхват, експерти, ангажирани с мярката; описание на експертите, ангажирани с
мярката; очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка; взаимовръзка на отделните
експерти. Представени са мерки за извършване на входящ контрол за качество и съответствие
на материалите с предвидените за използване, в т.ч. 2 бр. мерки. От предложената
организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на
поръчката са направени следните констатации: организацията на дейностите е съобразена с
техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел
осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници; описанието на
организацията включва всички етапи, дейности и под-дейности за изпълнението на поръчката.
В продължение е представено описание на мерките за контрол с цел осигуряване на
качеството” съдържащо следните мерки: Мерки за повишаване на качеството чрез контрол на
влаганите материали; мерки за повишаване на качеството чрез контрол при производство и
влагане на бетонови и асфалтобетоновите смеси; мерки за повишаване на качеството чрез
контрол на транспортирането и съхранението на материалите; мерки за повишаване на
качеството чрез контрол на качеството при изпълнение на СМР. За всяка от посочените мерки
участникът е описал: наименование, същност и обхват, описание на конкретните действия,
които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, експерти, ангажирани с мярката,
експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности, очаквания ефект от
изпълнението на конкретната мярка, взаимовръзка на отделните експерти.
Участникът е направил описание на дейности и организация за намаляване на
дискомфорта на местното население, включващо елемент „Мерки за намаляване на
дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.
След анализа на мерките, комисията констатира, че така представеното предложение покрива
предварителните условия на Възложителя и изискванията за минимално съдържание на
строителната програма. Участникът е представил План за организация по изпълнение на
мерките за намаляване на негативното въздействие от строителството, който включва: подхода
на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им разпределение
съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението
на плана като цяло. Така представена, тази част от предложението отговаря на

32

предварителните условия на Възложителя и на минималните изисквания за съдържание на
строителната програма, посочени в техническата спецификация.
На следващото място е представено описание на организацията и организационния
подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси.
Съобразно предвидената технология за изпълнение е определен съставът на звената, показан
подробно в табличен вид чрез посочване на необходимите конкретни работници и видове
техника. Посочени са основните принципи при определяне състава на звеното, описани на
начини на координация между отделните звена, организационна схема на участниците в
инвестиционния процес, организационна схема на персонала (екип строителни дейности и
технически отдел), взаимовръзки между отделните участници в процеса, йерархична
структура. Участникът е представил информация относно начините на комуникация с
Възложителя и други участници в строителния процес.
Направено е описание на дейностите, свързани с осигуряване на безопасна работа и
почивка на строителните работници, доставка на материали – входящ контрол за качество и
съответствие на материалите. Предвидени са конкретни мероприятия във връзка с осигуряване
на мерки изисквания по безопасност на труда и здраве при изпълнение на СМР. Направено е
представяне на обхвата и предмета на организацията по доставка на материалите, както
създаване на систематизиран план за прилагане на конкретни действия. Представени са
списъкът на основни материали, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и
планът за използване на материалите и производство/доставка на материали. Участникът е
направил описание на системата за осигуряване и контрол на качество във връзка с прилагане
на действия по организация на материалите и прилагане на действия в случаите на отклонение
от плана. На следващото място е направено предложение за качествени мерки по направление
технически и функционални характеристики.
Описанието продължава с представяне на контрола на качеството при изпълнение на
техническите процеси, изпълнение на контролни изпитания, доставката и качеството на
вложените материали и суровини, последвани от описанието на мерки за контрол с цел
осигуряване на нивото на качество на изпълнение. Посочено е, че за всички видове работи са
изработени подробни технологични указания описващи основния подход, етапите и
дейностите по време на изпълнение. Предвижда се осъществяване на контрола и проверки
върху качеството на материалите, направено е описание на всички изпитвания и стандарти,
които ще се използват; контрол на проби по време на изпълнение, при завършване на работите
и след тяхното финализиране.
В продължение, в раздела озаглавен „Мерки за намаляване на дискомфорта на
населението“ са предложени качествени мерки по направление „социални характеристики“,
свързани с дейностите, които ще бъдат предприети за да се редуцира негативния социален
ефект по време на реализация предмета на поръчката. Участникът е представил виждането си
относно процесите по управление, идентифициране, оценка и определяне допустимо ниво на
рискове, които е възможно да настъпят по време на изпълнението на предмета на поръчката.
Разгледани са всички рискове, дефинирани от Възложителя в текста на техническите
спецификации. В описанието на всеки един от разгледаните рискове е представена
информация относно фактори и предпоставки за появата на този риска, изброяване на мерки за
въздействие
върху
изпълнението
при
възникването
на
риска,
мерки
за
недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при
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настъпване. Участникът е разгледал и други рискове, извън тези, посочени от Възложителя,
които е възможно да се осъществят по време на изпълнението.
Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват
следните стъпки и инструменти: идентифициране и анализ на рискове; оценка на рисковете;
Представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от
възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на
изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно
съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации
и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението
на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както
и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои
негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват,
като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка
една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините
на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на
недопускане / проявление на разглеждания риск.
В следващата част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи
стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството,
към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и
конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Участникът е представил и План за
организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по
изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания
екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването
на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът,
представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и
ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.
В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени
„Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по
дефинираните в методиката надграждащи направления.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
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Участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от
участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и
броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и
общите за проекта човекодни. Посочени са броят и видът на необходимата механизация за
всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на поръчката е
съобразен с техническите спецификации и строителната програма на участника. В графика са
включени всички дейности по изпълнение на поръчката. Така представеният линеен график
отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на
Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, общо количество за влагане, търговското наименование, производител, доставчи,
технически и качествени характеристики на материала. Приложени са сертификати и
Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени
характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи
документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че
техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на норматвните
изиквания и инвестиционния проект.
След като разгледа техническото предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК
СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” комисията констатира, че то отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва
вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация,
човешки ресурси или др. Налице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение,
Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за
изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между
представеното в Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” до
оценка на офертата по обособена позиция № 2 по показател П1 - Ниво на изпълнение,
като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.
3 . По отношение Техническото предложение на участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП”
ЕООД:
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- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Участникът е представил некоректно попълнен обр.3., като е представил същия без
последната сраница, съдържаща описание на пояснителни текстове, забележки и исканите
атрибути за правно обвързващ подпис- дата; име и фамилия; длъжност; печат. Представените
1-ва и 2-ра страници са носители на подпис и печат, но липсват име, фамилия и длъжност.
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е нередовно
по съдържание и не отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
187 (сто осемдесет и седем) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
Участникът е представил описание „Подход при изпълнение на строителните процеси”
включващ: подход за изпълнение на поръчката и подход при изпълнение на договора, което
описание е отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания
по отношение съдържанието на строителната програма на участниците. На следващото място
участникът е представил описание на „Обхват и дейности” включващо следните описания:
Методи и технология на изпълнение на предмета на поръчката – етапи на изпълнение, в което
са описани; Взаимозависимост между отделните етапи; Етапи, дейности и под-дейности;
Мотиви за избор на последователността на изпълнение (последователността на етапите).
Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички
дейности за всеки един от етапите, включително: подготвителните дейности, дейностите по
изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в
експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време
на гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за
постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът е посочил: нейното
наименование и описание на действията и под-дейностите, които ще извърши по повод на
изпълнението им.
В продължение участникът е представил описание на всички видове СМР, като ги е
посочил по подобекти. Направено е описанието на технология на изпълнение за видовете СМР,
отнасящи се за изграждане на водопроводите; технология на изпълнение за видовете СМР за
изграждане на ПСПВ; технологична последователност на СМР за изпълнение на подобект на
Подобект 2; Последователност и мотиви за предложената последователност на изпълнение;
36

Мотиви за избора на технология на; Нормативни изисквания, действащи стандарти и правила.
Мерки за осигуряване спазването на нормативните изисквания.
Описанието продължава с описанието на „Организация и организационен подход с оглед
наличните човешки и технически ресурси” което съдържа: Описание на техниката, съдържаща
описание вида на техниката и функциите и при изпълнение на поръчката; Описание на
човешките ресурси: в което е посочил състава на строителния екип, като са всеки специалист
са описани индивидуалните отговорности и връзка с другите страни по договора и с
членовете на изпълнителския състав; Разпределение на дейностите, съдържащо описание на
координация и комуникация между членовете на управленския екип; Изпълнителски състав, в
което описание е посочена специалността на предвидените работници и дейностите които ще
изпълняват; Комуникация и координация с останалите участници в строителния процес и
заинтересованите страни; Вътрешно фирмена организационна координация на работните звена
и отделните човешки ресурси, в съответствие с ЛКГ и диаграма на работната ръка.
В раздела, свързан с представянето на организация на дейностите, в програмата на
участника са налични следните описания: Осигуряване на безопасна работа; Нормативни
документи, отнасящи се до безопасността и хигиената на труда и пожарна охрана; Доставка на
материали в съответствие с ЛКГ; Мерки за осигуряване на своевременна доставка входящ
контрол за качество и съответствие, включващи: контрол на влаганите материали, контрол на
изпълнението, текущ контрол на изпълнението при отделните етапи на строителство;
Допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на
поръчката, като организационни мерки, както следва: Създаване на контактна работна група,
Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми и оборудване на
временно работно място на обекта. От предложената организация, организационния подход и
описанието на обхвата и дейностите, са направени следните констатации: организацията на
дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и
нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните
работници.
Комисията установи следното съдържание на раздела „Качествени мерки”: екологично
направление - 4 бр. качествени мерки; социално направление - 4 бр. качествени мерки;
функционално направление - 3 бр. качествени мерки. За всяка от посочените мерки
участникът е описал: аргумент, адекватност, дейности по изпълнението надграждащата мярка;
експерти, ангажирани с изпълнение на мярката; качествен ефект.
Комисията установи наличието на елемент с наименование „Мерки за намаляване на
дискомфорта на местното население”, който съдържа следните описания: Мерки за намаляване
на затрудненията при изпълнение на СМР за следните аспекти: аспект „физическа среда”,
аспект „външна среда (шум, запрашеност, замърсяване)”, аспект „достъп до комунални услуги
(водоснабдяване и други)”, аспект „автомобилен транспорт”, като за всеки от разгледаните
аспекти участникът е посочил: мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР
поотделно за участниците в движението, работниците на обекта и жителите на засегнатите
райони; контрол за изпълнението на предложените мерки; мониторинг на проявленията на
отрицателно влияние на строителния процес върху аспекта.
Представено е предложение за управление на следните дефинирани от Възложителя
рискове: Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху
строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от изоставане от графика при текущото
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изпълнение на дейностите – 9 бр. подрискове; Риск от закъснение за окончателно приключване
и предаване на обекта – 2 бр. подрискове; Риск, свързан с трудности с използваната от
изпълнителя техника - 3 бр. подрискове; Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки
ресурси - 3 бр. подрисков; .Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи
метеорологични условия; .Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна
на други участници в строителния процес-4 бр. подрискове; Риск от неизпълнение на
договорни задължения; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността,
продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на
местното население-4 бр. подрискове. За първите два от разгледаните рискове са описани:
Очакван ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск; Експерт,
ангажиран с прякото изпълнение на мерките. За всеки един от идентифицираните подрискове
са посочени: сфери на влияние; вероятност; степен на въздействие; мерки за недопускане/
предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
Представено е предложение за „Опазване на околната среда по време на изпълнение на
предмета на договора”, съдържащо следните описания: Мерки за опазване на околната среда.
План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда; Мероприятия,
които се предвиждат да бъдат спазени във връзка с екологичните изисквания по време на
строителството. Налични са описания на нормативни изисквания, действащи стандарти и
правила, както и на мерки, гарантиращи спазването на нормативните изисквания и стандарти.
В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени
„Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по
дефинираните в методиката надграждащи направления.
След извършената проверка на Техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са
налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в
документацията за обществената поръчка, както следва:
На първо място, Комисията отрки следните липси в частта относно описанието видовете
СМР, а именно:
1.Участникът се е ограничил с описание на част от видовете СМР, предмет на
поръчката и технологията на тяхното изпълнение, като не е описал СМР относими за
изграждането на ПСПВ като: тенекеджийски работи, покривни работи; замазки и настилки;
железарски работи; доставка и монтаж оборудването и др.
2. Участникът е изложил технологична последователност на СМР за реконструкцията на
вътрешната водопроводна мрежа в с. Конаре и не е описал технологичната последователност
на СМР за изграждане на ПСПВ;
3.Участникът е описал нормативните документи и е представил общо описание на мерки,
което не отговаря на предварителните условия и изискванията за всяка мярка да се посочат:
наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно
ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, очакваният ефект
от конкретната мярка (изискването е посочено в раздел 3.1.3 от Строителната програма в
Техническите спецификации). В своята съвкупност, описанието на раздела страда от частична
липса на минимално изискуемо съдържание, което се явява съществен порок на нейното
съдържание.
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След прочита на описанието на организация и организационен подход при изпълнение на
поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси Комисията откри, че в тази част от
предложението на участника не са посочени работни звена, състав, както и броят и
квалифихация/специалност на съответните работници, но за всеки вид СМР са посочени в ЛГ,
която липса въпреки това представлява несъответствие с изискването на Възложителя,
посочено в раздел 3.1.4 от Техническите спецификации, а именно, че описанието следва да
съдържа „Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за
изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както
и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната
предназначеност“.
Комисията отрки редица пропуски в описанието раздела, съдържащ информация относно
представената от участника организация, на дейностите, където е налична т.1.5.4. Мерки за
осигуряване на своевременна доставка и входящ контрол за качество и съответствие без
изложено съдържание. В продължение Комисията установи, че участникът е представил общо
и бланкетно описание на мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение,
което описание не отговаря на изискването участникът да посочи конкретни мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване
на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване,
като за всяка една от мерките участникът следва да опише (изискването е посочено в раздел
3.1.5 от Строителната програма в Техническите спецификации): наименование, нейната
същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по
изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от
изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по
доставката и качеството и съответствието на материалите. Такова описание на практика
липсва.
На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките,
посочени в предложението на участника като „Качествени мерки”. Мерките може да бъдат
определени по смисъл и като мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на
изпълнение, но същите не отговарят на изискванията за съдържание, а именно: „За всяка от
описаните мерки участникът да посочи нейното наименование, същност и обхват на
мярката, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по
мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел
осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и
описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на
договора като цяло“. (изискването е посочено в раздел 3.1.6 от Строителната програма в
Техническите спецификации).
След прегледа на описанието на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното
население като част от засегнатите от негативното влияние на строителния процес страни Комисията установи
следните пропуски: При изготвянето на тази част от строителната си програма участникът не се е съобразил с
предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържанието на този елемент, като е
посочил мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал за
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всяка мярка: същност и обхват, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако
експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с
посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника,
които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на
комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към
изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма.
Участникът не е представил и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното
население, който следва да включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки,
времевото им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от
изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната програма в
Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя.

Комисията установи, че участникът, от една страна, е разлгедал само част от
дефинираните от Възложителя рискове. Така представеното от участника предложение за
управление на риска не отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните
изисквания към съдържанието на строителната му програма, тъй като Участникът не е
предложил управление за следния, дефиниран от Възложителя риск, а именно: в т.ч: т.3.3.Риск,
свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или
неточности в документацията. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е
идентифицирал „подрискове”. При изготвяне на предложението си Участникът не се е
съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към
съдържанието на строителната програма на участниците, посочени в техническата
спецификация по настоящата обществена поръчка във връзка с представените мерки страда от
липса на елементи, задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а
именно: „За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и
обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния
експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са
повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните
конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на
участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие
с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на
очаквания ефект в сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените
от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на
съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“.
(изискването е посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите
спецификации). Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно
и така в пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така
представено описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за
преодоляване на последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не
откри минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран
с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой
експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както
и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират
изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти.
Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на
недопускане / проявление на разглеждания риск. Такова описание на Строителната програма
на участника не се установи.
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На следващото място, Комисията установи, че участникът е представил общо и
бланкетно предложение за опазване на околната среда, в което не са разграничени понятията
„дейности” и „конкретни мерки”, свързани с опазване на околната среда, адекватни на
конкретния предмет на поръчката. Участникът не е представил подробно описание на
възможните замърсители. За всяка от конкретните мерки, свързани с опазването на околната
среда по време на изпълнението, съгласно предварителните условия и изисквания на
Възложителя участникът е следвало да посочи: наименование, същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите
са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните
конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които
ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на
конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. (изискванията
са посочени в раздел 3.3 от Строителната програма в Техническите спецификации).
Изискванията за подробно описание на мерки и съобразяването им с конкретни планове за
прилагане представляват съществена по съдържанието си и важна за цялостното изпълнение
на предмета на поръчката част от изпълнението, с оглед на което, Комисията счита,
непредставянето им за сериозен и съществен пропуск.
В допълнение, Комисията установи наличие на допусанатите от участника паразитни
текстове като е посочил описание на видовете СМР и технология на изпълнението им за
подобект, предмет на Обособена позиция №1, а именно: Подобект 1. ..Реконструкция и
доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и
изграждане на ПСПВ - водохващане; външен водопровод (стр.35 и 36). Цитираните текстове
не са относими към предмета на обособената позиция 2.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС.
Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в
КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка
една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите
строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на
необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за
изпълнение на поръчката включва
етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и
демобилизация на строителната площадка. Линейният график е придружен с диаграма на
работната ръка. Линейният график показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички
предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на
строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на
Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида/търговското наименование на материала, общо количество за влагане, технически и
качествени характеристики на материала, производител/доставчик, описание на придружаващи
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материала документи. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи
посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите.
Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени
характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изиквания и
инвестиционния проект.
С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание
чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към
офертaта, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 2
участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на офертата:
Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно
описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на Участника
частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от елементите.
Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към посочените в
техническата спецификация предварителни условия на Възложителя и минималните
изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма, посочени в
техническата спецификация. Участникът е допусанал наличие на паразитни текстове,
относими към друга обществена поръчка. Всеки един от изброените от комисията пропуски в
описанието на Строителната програма на участника сам по себе си се явява основание за
отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното
условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено
изискване за минимално съдържание на представената от участника Строителната програма, а
също така и указанията за подготовка на офертите в раздел 5.3.2.1. Техническо предложение,
т.3 е предвидено „строителната програма да бъде изготвена в съответствие с техническите
спецификации“, с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации
минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за
съответствие на съдържанието на строителната програма на участника не може да се извърши
чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание.
Комисията, спазвайки изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на
мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към
условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива
да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва,
предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като
минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание
всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и
императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б.“а“ от ЗОП.
Изискването за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното
съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на
поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма
не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално
съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има
самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника
42

предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните
задължения на участника.
С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето
Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното
минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията
на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието
на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на
Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП да предложи за отстраняване УЧАСТНИК
№3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция 2.
4 . По отношение Техническото предложение на участник №4 „ПСГ” АД:
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
240 (двеста и четиридесет) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения
от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
Участникът е представил общо описание на подхода за изпълнение на поръчката, което
описание по смисъл и съдържание отговаря на предварителните условия на Възложителя и
минималните изисквания по отношение съдържанието на строителната програма на
участниците.
На следващото място участникът предствил описание на следните дейности и
поддейности, за изпълнение на поръчката: Дейности свързани с управлението; Дейности
свързани с планирането на проекта; Дейности свързани с организацията на управление на
проекта; Дейности свързани с управлението; Дейности свързани с планирането на проекта;
Дейности свързани с организацията на управление на проекта; Дейности свързани с
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финансовото отчитане и финансовата устойчивост; Дейности свързани с оценка и контрол на
качеството; Дейности свързани с мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната
среда; В строителната програма на участника е представен „Организационен план”, съдържащ
следните описания: Подготовка на строителната площадка по документи; Подготовка на
площадката на място; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за
евекуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Мерки и изисквания
за осигу ряване на безопастносг и здраве при извършване на СМР, включително за местата със
специфични рискове. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на
контрол. Схема па временната организация н безопасността на движението по транспортни и
евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; 3.Етапи на
изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 4.Инструкция за безопасна работа и
Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи.
Изложението продължава с описанието описал основните видове СМР, предмет на
поръчката и принципна технология на изпълнението им, като е представено изброяване и
подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им,
както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Участникът е описал
основните видове СМР по подобектите. Участникът е описал приложими нормативни
изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които ще спазва и не е посочил
конкретни мерки, свързани със спазването им. Налично е описание на инструкции за безопасна
работа при подготовката и поддръжката на територията на строителната площадка, при
извършване на земни работи; при монтаж на тръбопроводи и елементи; при полагане на
асфалтова настилка; пожарна и аварийна безопасност; извършване на товаро-разтоварни
работи и складиране; при работа със строителни м,ашини и устройства и др.
Участникът е направил подробно изложение във връзка с организационна структура за
изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. В строителната
програма е налично описанието на организационна структура за изпълнение на поръчката” и
описание на екипа за изпълнение, с описаните към него специалисти, както и техните
отговорности и задължения във връзка с изпълнението. Участникът е посочил
вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки
ресурси. В програмата на участника е налично описание на методи и организация на текущия
контрол от изпълнителя на качеството при изпълнението на поръчката, съдържаща следните
описания: система за осигуряване на качеството; мерки за осигуряване на качеството, мерки
свързани с доставка на материалите.
Представено е подробно и систематизирано описанието на мерки, които ще се изпълнят
за намаляване на затрудненията на местното население и ще гарантират безопасността,
удобството на жителите и намаляват риска от социално напрежение по време на
строителството.
Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват
следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска;
идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете;
третиране на рисковете. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е
идентифицирал отделни „подрискове”. В табличен вид е представемо предложение за
управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите
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спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора
Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата,
задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от
тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване
на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са
ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, както е представени
необходимото описание на мерките.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. В тази част на програма са описани и нормативни изисквания, действащи
стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството,
към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение.
Мерките са планирани съобразно спецификата на обекта и в изпълнение на нормативните
изисквания, както и изискванията на Възложителя. Комисията счита, че съвкупността от
мерките както и начинът, по който са планирани обосновават и гарантират спазването на
нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на
дейностите по договора.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
Участникът е представил линеен календарен график, включващ следните елементи: норма
време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една
предвидена дейност, броят, специалността на необходимите строителни и наети лица за всяка
една операция; вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС.
Линейният график включва изпълнение на етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и
демобилизация на строителната площадка. Налична е диаграма на работната ръка. Линейният
график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на
предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи,
съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният
линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и
съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, търговското наименование, производител/доставчик, общо количество за влагане,
технически и качествени характеристики. Приложени са сертификати, протоколи и
Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени
характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани
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материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите
спецификации.
След като разгледа техническото предложение на участник „ПСГ ” АД комисията
констатира че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва
вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация,
човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за
изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в
предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и
идентичност между представеното в Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска УЧАСТНИК №5 „ПСГ” АД до оценка на офертата по обособена позиция №
2 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно
одобрената методика за оценка.
5.По отношение Техническото предложение на участника №6 „ДК ИНФРА” ООД:
- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички
изискуеми от Възложителя документи по част І, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена
поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката,
Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка,
спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от
производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.
- Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по
съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.
Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“: Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №
3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение
270 (двеста и седемдесет) календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от
Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните
дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от
Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в
техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената
строителна програма:
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На първо място в строителната програма съдържа представяне на участника, неговият
опит в изпълнението на подобни на настоящия предмет обекти, основните моменти във връзка
с планирането и изпълнението. Разделът с информацията относно генералния подход и
методология при изпълнение на предмета на поръчката, пълно и детайлно описание на
организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени
от участника за изпълнение на обществена поръчка, основните принципи и правила, които ще
приложи в работата си.
На следващото място е представено описание на обхвата и дейностите, съобразно
виждането на участника за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на
поръчката. В този раздел е направено синтезирано представяне на етапите и отделните
дейности по изпълнение на конкретните етапи към общите цели по проекта, което за всеки
един от етапите съдържа обхват на дейности, с изчерпателно изброяване на предвидените
дейности, включително и подготвителни такива, описание на начина на изпълнение.
Участникът е формулирал следните основни етапи за изпълнение на строителството на обекта:
Етап І – Подготвителни дейности; Етап ІІ – Дейности по изпълнение на СМР, в това число
тествания; Етап ІІІ – Отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация
и демобилизация; Етап ІV – гаранционно обслужване на извършеното строителство.
Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените етапи
за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки един
от етапите. Описани са дейности по тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация,
дейностите по отстраняване на констатирани нередности, така, както е зададено от
Възложителя. Направено е описание на организация на строителния процес - подготвителни
дейности и временно строителство.
Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строителномонтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове
СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната
последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации – в
тази част на предложението са изложени както мотиви за предложената последователност на
изпълнение на отделните видове СМР, така и мотиви относно избора на технологията на
изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната
технология и подход за постигане на целите на обществената поръчка. За отделни видове
дейности са представени мотиви относно предимствата на дадените предложения с посочване
на качествения резултат от прилагането им. На следващото място са описани съпътстващи
строителството дейности, включително временна организация и безопасност на
строителството. Описани са технология и технологична последователност на изпълнение на
СМР по етапи, като в т.ч. за всеки вид дейност са изложени мотиви за предимство на
предложението и ефективност от предложението и/или ефект от приложената технология,
както и необходимите ресурси за изпълнение и времетраенето им. Описани са и всички
нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, както и конкретни
мерки за спазването им, включително за всяка една от мерките са посочени нейното
наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно
ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, описан е очаквания
ефект като резултат от прилагането на мерките.
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Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при
изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Посочени са
ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните
експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация,
както и конкретните задължения на всеки от тях, които същите ще изпълняват съобразно
тяхната предназначеност. Участникът е направил пълно описание на начините за
разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти;
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите
участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за
строителство, представил е условна схема на координация между екипа за управление на
проекта. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните
звена и отделните човешки ресурси. Представен е списъкът на механизацията, необходима за
изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството, а също така е представил схема на
това, как техника и механизация ще бъде използвана при изпълнението на видове СМР,
поотделно за всеки един от обектите, съгласно представения линеен график. Комисията счита,
че така представен този елемент от строителната програма напълно отговаря на
предварителните условия на Възложителя и изискванията на техническата спецификация.
Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите в няколко аспекта организация в етап на подготовка на строителната площадка, организация при доставките на
материали за обекта, начин да доставка на всички необходими материали за обекта, мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, мерки за извършване на
входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване,
организация на работната ръка. Посочени са изискванията към материалите, проверка,
изпитване и контрол на материалите, предмет на доставка. Участникът в табличен вид е
представил мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и
мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с
предвидените за използване, като за всяка една от мерките е налично следното описание:
наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за
изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, с
посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на
конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството
и съответствието на материалите.
Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел
осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, описание на същността на контрола за
осигуряване на качеството. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване
на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на
качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са
ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с
конкретната мярка; взаимовръзката между отделните експерти по повод изпълнението на
мерките с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката,
както и кратко описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към
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изпълнението на договора като цяло. Направено е подробно описание на контрола за качество,
който ще упражнява по време на изпълнението на договора, включващ входящ контрол,
контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. В
раздела а налично описание на контрола на качеството на влаганите материали, контрола на
качеството при приемане на доставките в склада, контрола при съхранение на материалите по
време на производствения процес, контрол по време на изпълнение на строителството, контрол
за качеството при изпълнение на отделните видове СМР. Участникът е направил описание на
отговорности, пълномощия, права на лицата, ангажирани с упражняването на контрола на
качеството, както и начините на комуникации и обмен на информация между тях.
Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на
местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Участникът е
направил пълно и подробно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме
за намаляване на дискомфорта на местното население. Описанието на всяка една от мерките
има следното съдържание: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се
предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези
дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението
на мярката, включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил
е описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора
като цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също
така и напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за
изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва
подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им
разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от
изпълнението на плана като цяло.
Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват
следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска;
идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете;
третиране на рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата; постоянна
комуникация и консултации със заинтересованите страни. В табличен вид е представено
предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в
Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на
договора Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със
структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за
всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на
обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и
мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои
негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват,
като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка
една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните
дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й
изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от
дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините
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на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на
недопускане / проявление на разглеждания риск.
Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на
предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на
строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е
съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание
на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между
отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие
на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено
и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и
конкретния елемент на околната среда, която той засяга. В тази част на програма са описани и
всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на
околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които
ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е представил и План за организация за
опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и
тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението
след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации.
Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника,
обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на
околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.
В заключителната част от строителната програма участникът е представил „Качествени
мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в
методиката надграждащи направления.
- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности“: Линейният график съдържа всички дейности по изпълнение на
поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС,
Участникът е посочил предвидените от него сметни норми, времето за изпълнение на всяка
една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и
наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни, и броя и вида на
необходимата механизация за всяка една дейност. Линейният график е придружен с диаграма
на работната ръка. Линейният график показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички
предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на
строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на
Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.
- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:
Спецификацията на всички използвани материали e представена в табличен вид с посочване на
вида, търговското наименование, производител/доставчик, описание на сертифициращи
организации, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на
материала/приложим стандарт. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие,
доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите.
Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на
Възложителя и съответства на Техническите спецификации.
След като разгледа техническото предложение на участник „ДК ИНФРА” ООД
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комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
Мотиви за допускането:
Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна
програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената
Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на
офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи,
които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията
отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на
техническите спецификации. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се
е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал
поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и
последователен анализ на съдържанието на представените основи части от Строителната
програма. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва вътрешна
съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси
или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение, Диаграмата на
работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на
поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в
Линейния график и Строителна програма на участника.
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД до оценка на офертата по обособена
позиция № 2 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството,
съгласно одобрената методика за оценка.
Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на
анализираните документи, техническите предложенията на долупосочените участници,
Комисията
ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Допуска до оценяване на техническите предложения на предложението на участника
ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции.
2. Предлага за отстраняване от участие предложението на участника „БУЛСТРОЙ
ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции.
3. Допуска до оценяване на техническото предложение на участника „ПСГ АДИС“
ДЗЗД по обособена позиция 1.
4. Допуска до оценяване на техническите предложения на участника „ДК ИНФРА“
ООД съответно и по двете обособени позиции.
5. Предлага за отстраняване от участие предложението на участника „ВВМ Гурково
2018” ДЗЗД по обособена позиция 2.
6. Допуска до оценяване на техническото предложение на участника „ПСГ“ АД по
обособена позиция 2.
ІIІ. Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор или на други условия
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на възложителя. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник,
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на допуснатите
участници при избран критерий за оценка - „икономически най-изгодна оферта“ по
смисъла на чл. 37, ал. 2 от ЗОП и даде следните оценки в съответствие с методиката за
определяне на комплексната оценка на офертите по показател „НИВО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” – П1.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, икономически,
финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за
определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”.
Максимален брой точки по показателя 50 точки.
С този показател се оценява предложеният от участника начин за изпълнение на поръчката, представен
в строителната му програма и отразен в подробния линеен график, като индикатор и измерител на очакваното
ниво на качество на изпълнение на извършените СМР. Показателят има за цел да бъдат сравнени и оценени
обективно различните нива на изпълнение, изведени от техническите предложения на участниците чрез
експертна оценка.
Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен подолу и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „б” от ЗОП. Предложението
трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации, методиката за оценка на офертите и
условията на процедурата.
За целите на обективно сравняване и оценяване на офертите, чрез прилагане на настоящата методика се
дефинира понятието„Направление“, като същото следва да се разбира на основание чл.70, ал.4, т.1 от ЗОП
като областите, в които участниците могат да предлагат „качествени мерки“. Предвидените направления в
настоящата методика са както следва:

1) Направление, свързано с екологични характеристики;
Предлаганите в направлението качествени мерки, трябва да са свързани с опазването на околната среда
по време на изпълнението на СМР от предмета на договора, като опазване на въздух, почви, води и други
компоненти на околната среда, управление на строителни и други отпадъци, както и други замърсители на
околната среда.

2) Направление, свързано със социални характеристики
Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с дейностите, които участниците
щепредприемат, за да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.

3) Направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа
Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с използването на материали,
методи или подходи за осъществяване на строителството, чрез който се постига по-висока техническа и
функционална устойчивост и/или се постига по-голяма здравина и/или предложения за различни характеристики
и/или материали, чрез които се повишава жизнения цикъл на строежа.
Конкретните мерки за гарантиране и повишаване на качеството по горепосочените направления ще се
изведат от техническото предложение на участника и се дефинират като „Качествени мерки“. Под
„Качествена мярка“, за целите на прилагането на методиката, участниците следва да разбират направено от тях
предложение за дейностите по конкретната мярка, свързани с гарантиране и/или повишаване на качеството на
изпълнение на дейностите по горепосочените 3 направления.
Независимо от Направлението, Качествените мерки трябва да са насочени конкретно само в следните

„Насоки“:
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1. Начин на организация на дейността, включително и разпределението на използваните ресурси;
2. Използвани методи, подходи или начин на изпълнение на конкретните видове СМР и /или тяхната
последователност и взаимообвързаност;
3. Характеристики на използваните материали;
4. Използване на специфично оборудване и/или техника и/или софтуер.
Под „Насоки“ на качествените мерки, за целите на прилагане на настоящата методика, следва да се
разбират областите, в които следва да е ориентирана „Качествената мярка“, независимо от „Направлението“, за
което ще се използват. По всяко едно от направленията участниците могат да предлагат качествени мерки, като
използват всяка една от насоките по свое усмотрение.
Качествените мерки, предложени по гореизложените направления, следва да са:
1. Аргументирани;
2. Адекватни, както и
3. Да имат „ Качествен ефект“.
Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно.
„Аргументирана“ следва да е Качествена мярка, отчитаща спецификата на настоящата обществена поръчка
и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнася и
предоставя описан мотив за избран вид, метод, начин, подход, материал, организация или приложим подход с цел
обосноваване и доказване на изисканите или целени от участника характеристики, ефект или очакван резултат.
„Адекватни” - това са предложените Качествени мерки, които съответстват на нормативните изисквания за
изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на
настоящата обществена поръчка, отчитащи спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на
конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят.
„Качествен ефект“-За целите на прилагането на методиката под „Качествен ефект“ следва да се разбира
ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики,
методи, начини, материали, организация на строителството и подходи,формиращи дейностите по конкретната
мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се
постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига
по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и инвестиционен проект.
Също така за целите на настоящата методика няма да се приемат насрещни предложения за надграждащи
качествени мерки за предимства, несвързани с обема или предмета на поръчката, както и такива, които са в
противоречие с техническите спецификации, инвестиционния проект за изпълнение на поръчката и нормативните
изисквания за изпълнение на дейността.
За отчитане на предимство по конкретно направление следва да има минимум по две качествени мерки по
него, които да отговарят на изискванията посочени в настоящата методика.

ПОКАЗАТЕЛ „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ
НА КАЧЕСТВОТО” - П1
Ниво на изпълнение
Първо ниво на изпълнение:
Точките за настоящото ниво на изпълнение се присъждат на база експертна оценка на
участник, за когото от предложения начин на изпълнение може да бъде направен
обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини
и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и
използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации,
изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от
съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват
качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в
нито едно от дефинираните направления.
В този смисъл офертата е допусната до оценка, отговаря на условията на процедурата
и не подлежи на отстраняване, а на оценяване. Тя ще бъде оценена с точките за
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настоящото първо ниво на изпълнение, ако от предложения начин на изпълнение не
може да се изведе наличие на аргументирани, адекватни и с качествен ефект
качествени мерки в нито едно от дефинираните направления.
Второ ниво на изпълнение:
Точките за настоящото второ ниво се присъждат на участник, предложението на
когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но освен това са налице и
следните обстоятелства, както следва:
От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез
експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с
качествен ефект предложения за качествени мерки за надграждане (минимум по 2)
само в едно от горепосочените направления. Експертният извод е изведен на база
изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при
спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия.
Трето ниво на изпълнение:
Точките за настоящото трето ниво се присъждат на участник, предложението на
когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но освен това са налице и
следните обстоятелства, както следва:
От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез
експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с
качествен ефект предложения за качествени мерки (минимум по 2) в две от
горепосочените 3 направления.Експертният извод е изведен на база изследване на
съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на
гореизложените в методиката дефиниции и условия.
Четвърто ниво на изпълнение:
Точките за настоящото четвърто ниво се присъждат на участник, за когото са налице
предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е
налице и следното обстоятелство:
От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез
експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с
качествен ефект предложения за качествени мерки (минимум по 2) във всички три
от горепосочените направления. Експертният извод е изведен на база изследване на
съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на
гореизложените в методиката дефиниции и условия..
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Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре,
община Гурково”.
 Подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с.
Конаре и изграждане на ПСПВ;
 Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап”;
По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на
качеството” - П1 следните участници:
1. УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”
2. УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД
3. УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1,
представено от УЧАСТНИК №2 „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата.
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Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в
техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание,
водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си
относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с
оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.
Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на
всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното
извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и
технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен
календарен график и диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на
причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание
на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки,
съдържащи необходимата структура и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици.
Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е
представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за
оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:
1)
Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: съдържа
описанието на качествени мерки, свързани с ограничаване замърсяване в района на обекта,
както и замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Мерките в това надграждащо
направление са с насоченост начина на организация на дейността и разпределението на
наличните ресурси. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не
са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи,
предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания
качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки,
Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които
да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена
поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или
съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки
предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да
притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект
от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на
характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи,
формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез
който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се
постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо
качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект,
Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената
дефиниция елементи.
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2)
Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: съдържа
описанието на два броя качествени мерки, свързани с осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работниците на обекта, както и за опазване здравето на местното
население, които ще бъдат предприети от строителя по време на строителството. Всички
мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на дейността
и разпределението на наличните ресурси. След подробния анализ на мерките, Комисията
констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната
структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва
дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от
прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на
мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени
спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки
съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се
отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка
„Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под
този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от
предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на
строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като
краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се
постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на
строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите
спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от
предвидените в горепосочената дефиниция елементи.
3)
Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните
характеристики на строежа: съдържа описанието на мерки, свързани с използване
управлението на складовите наличности, както и с влагане на материали с по висок клас при
изпълнение на отделните видове работи. След подробния анализ на мерките, Комисията
констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната
структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва
дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от
прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на
мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени
спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки
съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се
отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка
„Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под
този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от
предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на
строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като
краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се
постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на
строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите
спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от
предвидените в горепосочената дефиниция елементи.
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На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде
направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти,
машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и
използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации,
изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието
на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са
аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните
направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на
предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
участника УЧАСТНИК №2 „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по обособена позиция № 1
отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1,
представено от УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата.
Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в
техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание,
водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си
относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с
оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.
Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на
всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното
извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и
технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен
календарен график и диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на
причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание
на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки,
съдържащи необходимата структура и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици.
На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде
направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти,
машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и
използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации,
изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието
на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са
аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните
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направления, тъй като учстникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на
предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
участника УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД по обособена позиция № 1 отговаря на
първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1, представено
от УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата. Предложението на участника съдържа
всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил
подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите
спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните
принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и
резултати за целите на изпълнението на договора. Представени са всички дейности по
изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и
технологичната последователност на тяхното извършване.
Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически
ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и
диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството.
Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното
население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на
околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура
и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици. Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е
представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за
оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:
1).Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: в настоящото
надграждащо направление участникът е представил четири броя качествени мерки,
предвидени да допринесат за намаляването на вредното въздействие на околната среда,
посредством ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта и маршрутите на
механизацията; ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата (прахово
замърсяване, замърсване на прилежаша, пътна и др. инфрастуктура, депониране на отпадъци)
в.ч.: използване на възобновяеми енергийни източници; минимизиране на битовите отпадъци и
намаляване на вредните емисии от строителната механизация.Всички посочени мерки са
насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.
След подробен анализ на представените мерки, Комисията установи, че за всяка една е
налично следното изискуемо съдържание, предвидено от заданието на Техническите
спецификации, а именно: наименование на мярката, нейния обхват и същност, посочване на
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конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с
конкретно посочване на резултатите от прилагането й, експертите, ангажирани с нейното
изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката,
използваната техника и материали, както и описание на очакваното въздействие от
прилагането на мярката. Участникът е изложил подробни мотиви, навеждащи аргументи в
ползата на притежаваните от мерките надграждащ качествен ефект, както и тяхната пряка
приложимост. На първо място, Комисията счита, че мерките за ограничаването на шумовото
замърсяване и предвидените във връзка с тяхното изпълнение дейности реално биха повишили
значително ефективността при шумоотразяване/шумопоглъщане. На следващото място,
мерките за ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта, Комисията също счита за
адекватни и напълно приложими към предмета на поръчката, защото те съответстват на
нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка,
техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка. Представеното от
участника описание на тяхната екологична ефективност отчитат спецификата на настоящата
обществена поръчка и съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се
отнасят. Комисията споделя виждането на участника, който достига до извода, че прилагането
на тези качествена мярката ще доведе до намаляване на ограничаване на шумовото
въздействие върху териториите както до строителния обект, така и извън него.
2).Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: в настоящото
надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, насочени към начина на
организация на дейността и разпределението на наличните ресурси, чрез прилагане на
конкретни мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работниците и персонала на участника и опазване здравето на местното население.
Предвижда се мерките да бъдат реализирани посредством изпълнение комплекс на
дейности, извършвани от отговорните за изпълнението експерти от екипа на участника.
Участникът е направил подробно описание на обхвата и същността на предвидените мерки,
като е представил неговото виждане относно това, защо програми и планове за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и за опазване здравето на местното население по
време на строителството на такива обекти са от първостепенно значение. Комисията споделя
виждането на участника във връзка с приложимостта и адекватността на мерките, поради
следните мотиви: след задълбочен анализ на мерките от това надграждащо направление.
Комисията счита, че предлаганите мерки са адекватна, защото съответстват на разпоредбите на
екологичното законодателство и на поставените изисквания в Техническата спецификация на
Възложител. На следващото място те гарантират качествения ефект, а именно избягване и
предотвратяване на злополуки и инциденти по време на строителството, което ще се отрази на
качественото и срочно изпълнение на договора. Реализация на по-високи от нормативно
определените минималните изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването
на тяхната безопасност при работа ще допринесе до осъществяване на по-добро ниво на
предпазване на работещите на обекта.
3).Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните
характеристики на строежа: Комисията извърши подробен анализ на предложените
качествени мерки в това надграждащо направление и констатира наличие на мерки, свързани с
прилагане на система за обезпечаване на основните материали за изграждане на обекта;
вагане на висококачествени асфалтови смеси с гарантирано качество и използване на модерно
оборудване и съвременна техника при изпълнение на отделните видове работи;
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Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на
дейността и разпределението на наличните ресурси.
Описанието на всяка една от мерките в надграждащото направление притежава следното
задължително съдържание: описанието на обхвата и същността на мерките, посочване на
конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с
конкретно посочване на резултатите от прилагането й, експертите ангажирани с нейното
изпълнение и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката,
използваната техника и материали. Комисията, след задълбочен прочит на наведените от
участника аргументи и обяснения, които конкретизират приложимостта и на мерките, счита, че
те наистина биха допринесли до по-високо качеството на изпълнение. Комисията след прочит
на представените от участника доводи, ги приема поради следното: реализирането на
предложените мерки във връзка с проявление на качествения ефект е, че посредством
прилагането на мерките ще се осигури влагането само на строителни продукти и материали от
висок клас, отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и
добри практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на
строителството.
Комисията, също така е на мнение, че начинът по който са представени мерките и
дейностите по тях, а също така и очаквания резултат от прилагането им показват тяхната
аргументираност. Участникът при изготвянето им е отчел спецификата на настоящата
обществена поръчка и предложил мерки относими към всички елементи от предмета й. До
този извод комисията навеждат представените от участника доводи, а също така и фактът, че
мерките са адекватни, след като съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на
дейността, предмета, техническите спецификации и условията на настоящата обществена
поръчка.
Като все предвид горното, комисията счита, че предложението на участника гарантира
сигурна възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, свързано с
екологичните характеристики, социални характеристики и използване на материали, методи
или подходи с по-високо качество, като конкретните ползи от използването на тези мерки се
изразява в устойчивостта на строително монтажните работи в бъдеще и съответно удължаване
на експлоатационния период във времето, гарантират конкретни ползи за Възложителя
изразяващи се в намаляване на разходите за експлоатация на обекта. Използването на
иновативни методи и нови технологии при изпълнение на дейностите, води до повишаване
качеството на крайния продукт.
Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от
участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на
тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна
комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и
иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др. Точките,
отговарящи на това ниво на изпълнение, се присъждат на участник, за когото са налице
предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и
следното обстоятелство:
От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията
чрез експертна оценка, е обосновала извод, че ще има реални резултати, повишаващи и
гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката в сравнение с
първоначално изискваното, за минимум по 2 качествени мерки за надграждане във всички 3
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направления, дефинирани в методиката за оценка, като за тях са налице аргументирани,
адекватни и с качествен ефект предложения. Експертният извод е изведен на база изследване
на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното
разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти,
тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на
висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на
качеството и др.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по обособена позиция № 1 отговаря на Четвърто
ниво на изпълнение и му присъжда 50 точки по този показател.
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково - първи етап”.
По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на
качеството” - П1 следните участници;
По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на
качеството” следните участници:
1. УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”
2. УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД
3. УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2,
представено от УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата.
Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в
техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание,
водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си
относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с
оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.
Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на
всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното
извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и
технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен
календарен график и диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на
причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание
на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки,
съдържащи необходимата структура и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици.
Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е
представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за
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оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:
1)
Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: съдържа
описанието на качествени мерки, свързани с ограничаване замърсяване в района на обекта,
както и замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Мерките в това надграждащо
направление са с насоченост начина на организация на дейността и разпределението на
наличните ресурси. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не
са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи,
предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания
качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки,
Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които
да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена
поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или
съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки
предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да
притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект
от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на
характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи,
формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез
който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се
постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо
качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект,
Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената
дефиниция елементи.
2)
Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: съдържа
описанието на два броя качествени мерки, свързани с осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работниците на обекта, както и за опазване здравето на местното
население, които ще бъдат предприети от строителя по време на строителството. Всички
мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на дейността
и разпределението на наличните ресурси. След подробния анализ на мерките, Комисията
констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната
структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва
дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от
прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на
мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени
спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки
съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се
отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка
„Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под
този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от
предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на
строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като
краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се
постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на
строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите
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спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от
предвидените в горепосочената дефиниция елементи.
3)
Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните
характеристики на строежа: съдържа описанието на мерки, свързани с използване
управлението на складовите наличности, както и с влагане на материали с по висок клас при
изпълнение на отделните видове работи. След подробния анализ на мерките, Комисията
констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната
структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва
дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от
прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на
мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени
спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки
съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се
отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка
„Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под
този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от
предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на
строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като
краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се
постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на
строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите
спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от
предвидените в горепосочената дефиниция елементи.
На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде
направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти,
машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и
използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации,
изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието
на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са
аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните
направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на
предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
участника УЧАСТНИК №2 „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по обособена позиция № 2
отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2,
представено от УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата.
Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в
техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание,
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водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си
относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с
оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.
Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на
всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното
извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и
технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен
календарен график и диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на
причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание
на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки,
съдържащи необходимата структура и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици.
Участникът се е ограничил до горе изложеното и не е предатавил „качествени мерки” по
смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката
надграждащи направления.
На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде
направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти,
машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и
използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации,
изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието
на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са
аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните
направления, тъй като учстникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на
предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
участника УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД по обособена позиция № 2 отговаря на първо
ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.
Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2, представено
от УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от
факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е
установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на
нормативната уредба и другите условия на процедурата. Предложението на участника съдържа
всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил
подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите
спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните
принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и
резултати за целите на изпълнението на договора. Представени са всички дейности по
изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и
технологичната последователност на тяхното извършване.
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Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически
ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и
диаграма на работата ръка.
Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с
осигуряването на контрола на качеството.
Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното
население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на
околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура
и задължителното описание.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил
система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на
последици. Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е
представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за
оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:
1).Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: в настоящото
надграждащо направление участникът е представил четири броя качествени мерки,
предвидени да допринесат за намаляването на вредното въздействие на околната среда,
посредством ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта и маршрутите на
механизацията; ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата (прахово
замърсяване, замърсване на прилежаша, пътна и др. инфрастуктура, депониране на отпадъци)
в.ч.: използване на възобновяеми енергийни източници; минимизиране на битовите отпадъци и
намаляване на вредните емисии от строителната механизация.Всички посочени мерки са
насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.
След подробен анализ на представените мерки, Комисията установи, че за всяка една е
налично следното изискуемо съдържание, предвидено от заданието на Техническите
спецификации, а именно: наименование на мярката, нейния обхват и същност, посочване на
конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с
конкретно посочване на резултатите от прилагането й, експертите, ангажирани с нейното
изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката,
използваната техника и материали, както и описание на очакваното въздействие от
прилагането на мярката. Участникът е изложил подробни мотиви, навеждащи аргументи в
ползата на притежаваните от мерките надграждащ качествен ефект, както и тяхната пряка
приложимост. На първо място, Комисията счита, че мерките за ограничаването на шумовото
замърсяване и предвидените във връзка с тяхното изпълнение дейности реално биха повишили
значително ефективността при шумоотразяване/шумопоглъщане. На следващото място,
мерките за ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта, Комисията също счита за
адекватни и напълно приложими към предмета на поръчката, защото те съответстват на
нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка,
техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка. Представеното от
участника описание на тяхната екологична ефективност отчитат спецификата на настоящата
обществена поръчка и съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се
отнасят. Комисията споделя виждането на участника, който достига до извода, че прилагането
на тези качествена мярката ще доведе до намаляване на ограничаване на шумовото
въздействие върху териториите както до строителния обект, така и извън него.
2).Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: в настоящото
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надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, насочени към начина на
организация на дейността и разпределението на наличните ресурси, чрез прилагане на
конкретни мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работниците и персонала на участника и опазване здравето на местното население.
Предвижда се мерките да бъдат реализирани посредством изпълнение комплекс на
дейности, извършвани от отговорните за изпълнението експерти от екипа на участника.
Участникът е направил подробно описание на обхвата и същността на предвидените мерки,
като е представил неговото виждане относно това, защо програми и планове за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и за опазване здравето на местното население по
време на строителството на такива обекти са от първостепенно значение. Комисията споделя
виждането на участника във връзка с приложимостта и адекватността на мерките, поради
следните мотиви: след задълбочен анализ на мерките от това надграждащо направление.
Комисията счита, че предлаганите мерки са адекватна, защото съответстват на разпоредбите на
екологичното законодателство и на поставените изисквания в Техническата спецификация на
Възложител. На следващото място те гарантират качествения ефект, а именно избягване и
предотвратяване на злополуки и инциденти по време на строителството, което ще се отрази на
качественото и срочно изпълнение на договора. Реализация на по-високи от нормативно
определените минималните изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването
на тяхната безопасност при работа ще допринесе до осъществяване на по-добро ниво на
предпазване на работещите на обекта.
3).Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните
характеристики на строежа: Комисията извърши подробен анализ на предложените
качествени мерки в това надграждащо направление и констатира наличие на мерки, свързани с
прилагане на система за обезпечаване на основните материали за изграждане на обекта;
вагане на висококачествени асфалтови смеси с гарантирано качество и използване на модерно
оборудване и съвременна техника при изпълнение на отделните видове работи;
Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на
дейността и разпределението на наличните ресурси.
Описанието на всяка една от мерките в надграждащото направление притежава следното
задължително съдържание: описанието на обхвата и същността на мерките, посочване на
конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с
конкретно посочване на резултатите от прилагането й, експертите ангажирани с нейното
изпълнение и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката,
използваната техника и материали. Комисията, след задълбочен прочит на наведените от
участника аргументи и обяснения, които конкретизират приложимостта и на мерките, счита, че
те наистина биха допринесли до по-високо качеството на изпълнение. Комисията след прочит
на представените от участника доводи, ги приема поради следното: реализирането на
предложените мерки във връзка с проявление на качествения ефект е, че посредством
прилагането на мерките ще се осигури влагането само на строителни продукти и материали от
висок клас, отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и
добри практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на
строителството.
Комисията, също така е на мнение, че начинът по който са представени мерките и
дейностите по тях, а също така и очаквания резултат от прилагането им показват тяхната
аргументираност. Участникът при изготвянето им е отчел спецификата на настоящата
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обществена поръчка и предложил мерки относими към всички елементи от предмета й. До
този извод комисията навеждат представените от участника доводи, а също така и фактът, че
мерките са адекватни, след като съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на
дейността, предмета, техническите спецификации и условията на настоящата обществена
поръчка.
Като все предвид горното, комисията счита, че предложението на участника гарантира
сигурна възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, свързано с
екологичните характеристики, социални характеристики и използване на материали, методи
или подходи с по-високо качество, като конкретните ползи от използването на тези мерки се
изразява в устойчивостта на строително монтажните работи в бъдеще и съответно удължаване
на експлоатационния период във времето, гарантират конкретни ползи за Възложителя
изразяващи се в намаляване на разходите за експлоатация на обекта. Използването на
иновативни методи и нови технологии при изпълнение на дейностите, води до повишаване
качеството на крайния продукт.
Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от
участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на
тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна
комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и
иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др. Точките,
отговарящи на това ниво на изпълнение, се присъждат на участник, за когото са налице
предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и
следното обстоятелство:
От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията
чрез експертна оценка, е обосновала извод, че ще има реални резултати, повишаващи и
гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката в сравнение с
първоначално изискваното, за минимум по 2 качествени мерки за надграждане във всички 3
направления, дефинирани в методиката за оценка, като за тях са налице аргументирани,
адекватни и с качествен ефект предложения. Експертният извод е изведен на база изследване
на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното
разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти,
тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на
висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на
качеството и др.
С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на
УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по обособена позиция № 2 отговаря на Четвърто
ниво на изпълнение и му присъжда 50 точки по този показател.
С това назначената от В тази възложителя комисия приключи своята работа и
състави Протокол №2 за отваряне и разглеждане на допълнително представени
документи относно личното състояние и критериите за подбор на участниците и
разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници по обществената
поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора,
по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” на 19.03.2019 г. в 16,00 ч.
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Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че 22.03.2019 г. в
11:00 часа в заседателната зала, в административната сграда на община Гурково, гр. Гурково,
обл. Стара Загора, бул. „Княз Ал. Батенберг“ №3, етаж 3 , ще отвори ценовите предложения на
допуснатите участници.
Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в
профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на
отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по
чл.54, ал.2 от ППЗОП.
Комисия в състав:
Председател: адв. И.Г.:-----п----Членове:
1) инж. Д.К.: -----п----2) инж. М.Г.: -----п----3) С.С.: -----п----4) Р.П.: -----п----Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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