ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-80/06.03.2019 г. на Кмета на
Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената
поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции”
-

№ 1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково";
№ 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково”;

Днес, 24.04.2019 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-80/06.03.2019 г. на Kмета на Община Гурково, в
състав:
Председател:
инж. Р.Д. - Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и
инвестиции”
Членове:
1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
2) М.Б.- юрист, външен експерт „Обществени поръчки”;
3) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;
4) С.С. - гл. специалист „Капитално строителство”;
Комисията се събра в 10:30 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с.
Паничерево, общ. Гурково"
1. По отношение Техническото предложение на участника „Руминекс” 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.
- 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 89
календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя минимален
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срок от 30 календарни дни и максимален срок от 90 календарни дни за изпълнение на
строителните дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Комисията установи следното
съдържание на представената строителна програма:
- „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 лица за всяка една операция и общите за
проекта човекодни, 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. 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.
- „Спецификация на всички използвани материали“: Спецификацията на всички
използвани материали e представена в табличен вид с посочване на вида, търговското
наименование, производител, доставчик, мярка, количество, технически и качествени
характеристики/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.
- „Строителна програма“: Участникът е съставил строителна програма в съответствие
с изискванията на Техническата спецификация. Разписал е подхода за изпълнение на предмета
на поръчката, основните изисквания и нормативи, които ще се спазват при изпълнението на
предвидените за изпълнение СМР. Посочени са общи изисквания за качеството на работа и
ЗБУТ. Описани са основните принципи и правила, които предвижда приложи по отношение на
цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и
резултати.
В строителната програма в раздел обхват и дейности е налице подробно описание на
последователността и взаимообвързаността на предвидените строителни процеси,
предвижданите за използване методи и технология. Обхванати са всички дейности,
необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Участникът предвижда следните
етапи за изпълнение на поръчката:
1.Иницииране
2.Планиране
3.Изпълнение
4.Контролиране
5.Управление
6.Приключване
Подробно е разгледан всеки един етап и са посочени отделните дейности (задачи) и поддейности, които той включва, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. Посочено
е приложимото законодателство. Представен е план за организация за изпълнението на
поръчката. Следва описание на вид, методи и начини и приложим подход за изпълнение на
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поръчката. Описани са всички подготвителни дейности, организация на работната площадка,
геодезически работи, осигуряване на ЗБУТ и противопожарна безопасност. Последователно са
описани видовете СМР и технологията за изпълнението им, като са посочени изискванията на
предвидените за влагане материали и използваната техничка, вземане на проби. Посочени са
техническите предимства, свързани с технологичните параметри на материалите. Мотивирал е
избраната последователност на изпълнение и избор на технология. В тази част участникът е
описал всички нормативни изисквания и мерки за спазването им. За всяка мярка за посочени и
дейности по нейното изпълнение, отговорни лица и техните задължения. Посочени са
дейности по контрол по спазване на нормативните изисквания.
Участникът е разписал организацията и организационния подход при изпълнение на
настоящата обществена поръчка с оглед наличния човешки и технически ресурс. Определил е
техниката, необходима за всяка една дейност от работната програма. В табличен вид е
представена строителната механизация по вид и брой, съобразно разпределението и за
отделните видове СМР. Налице е описание на предложените от участника човешки ресурси.
За всеки експерт е посочена следната информация: характеристика на изпълняваната работа,
нормативни изисквания, отговорности, на кого е подчинен и подчинение на него лица.
Представена е организационна схема за управлението на обекта. Участника предвижда за
реализацията на обекта да се изградят бригади, с посочвана на наименованието им, техния
състав, ръководител, дейности, които ще извършват, техническо оборудване и пр. В табличен
вид е представено времевото им разпределение. Описана е организационната координация на
работните звена и отделните човешки ресурси. Представена е условна схема за координация
между екипа за управление на обекта. Описаната организация отговаря на линейния график и
диаграмата на работната ръка. Представени са мерки за вътрешен контрол и организация на
екипа и начин на комуникация с Възложителя.
Описаната организация на дейностите – организация е етапа на подготовка на
строителната площадка, организацията при доставката на материали, последователност и
разпределение във времето на доставката на материали, доставка, транспорти съхранение на
материалите, входящ контрол, междинен контрол. В табличен вид са посочени конкретни
мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и мерки за
извършване на входящ контрол за качество и съответствие на материалите с посочване на
същност и обхват, експерт, дейност по изпълнението. Начин а взаимодействие с контролиран
експерт, очакван ефект.
Представени са мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качество на изпълнение
и план за осигуряване на качеството. Предвидени са три нива на качествен контрол при
изпълнението на всяка задача. Налице е стратегия за осигуряване на качеството. Участникът е
описал конкретни действия, които ще се извършат и приложат за всяка една мярка. Определил
е експерти, които ще са ангажирани с изпълнението и и техните задължения, очаквания ефект
на конкретната мярка към изпълнението на договора. Посочени са отговорните лица за
контрол на изпълнение на дейностите по мерките, както и взаимовръзката между тях и
контролираните експерти, с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по
изпълнение на поръчката.
В строителната програма са посочени мерки за обезопасяване на строителните площадки,
регулиране на движението и реорганизация на достъпа, които участникът ще въведе с цел
намаляване дискомфорта на местното население. За всяка мярка са посочени наименование,
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същност, обхват, експерти, отговорности на експертите, свързани с мярката, очаквано
въздействие от, контролиращ експерт, начини на взаимодействие между контролиращия и
контролирания експерт. В табличен вид е представен план за изпълнение на мерките.
Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове, определил е
вероятността за настъпването им, степента на въздействието им, стойност на риска.
За всеки един от рисковете са посочени обхват и степен на въздействие върху
обществената поръчка, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за въздействие
върху изпълнението на договора при възникване на риска и мерки за преодоляване на
последиците при настъпване на риска, очакван ефект. Посочено е лицето ангажирано с
изпълнението на мерките – техническия ръководител и лицето контролиращо мерките, а
именно ръководителя на проекта.
Въз основа на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на
Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията към
съдържанието на техническото предложение на Възложителя. Налице е пълно
съответствие между Линейния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и
описанието в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че
същото отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска
Участника „Руминекс” ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция 2.
2. По отношение Техническото предложение на участника „ПСК Ес Би Ес” 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, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подробен линеен
график за изпълнение на предвидените дейности и диаграма на работната ръка (на работници
по квалификация и работници общо) и диаграма на основната строителна 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 72
календарни дни. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя минимален
срок от 30 календарни дни и максимален срок от 90 календарни дни за изпълнение на
строителните дейности.
- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Комисията установи следното
съдържание на представената строителна програма:
На първо място участникът е посочил подход, който предвижда да приложи към
изпълнението на предмета на поръчката.
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В раздел „Обхват и дейности“, участникът е представил предлаганата технология на
изпълнението на отделните СМР, както и посочване на тяхната последователност на
изпълнение. Посочена е последователност на изпълнение на отделните обекти в обособената
позиция и технологична последователност на изпълнение на отделните дейности. Посочени са
нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът
декларира, че ще спазва при изпълнението и мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка
са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение,
ангажираните експерти, както и очакваният ефект от конкретната мярка.
Описани са всички видове СМР, последвано от подробно описание на тяхното
изпълнение в техническата им последователност и предлаганата технология на изпълнението
им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Участникът е направил
описание на 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. Посочено е, че предложената
технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР и е съобразена
с действащи технически норми, както и с техническата документация по процедурата.
Линейният график е съобразен с технологичната последователност и одобрените дейности.
Участникът е представил принципите и правила, от които ще се води и чрез които планира да
осигури навременно стартиране и оптимизиране на работния процес чрез предложения от него
подход и работните методи за изпълнение. Представен е списъкът на закони и нормативни
документи, с които участникът се ангажира за качествено и срочно изпълнение на предмета на
поръчката.
На следващото място е представено описание на организацията и организационния
подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси.
Представена е таблица за определяне на необходимите ресурси, съобразена с предвидената
технология за изпълнение, определен съставът на звената, чрез посочване на необходимите
работници и техника. Представена е таблица с техника за съответни дейности и необходимите
часове работа. Налице организационна структура на участника с видовете експерти,
съответните им отговорности, взаимовръзки между отделните участници в процеса,
йерархична структура. Участникът е представил информация относно начините на
комуникация с Възложителя и други участници в строителния процес.
Посочени са мерки за осигуряване на ЗБУТ. Направено е описание на дейностите,
свързани с осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници.
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. Представени са списъкът на основни материали, необходими за изпълнението на
предмета на поръчката и подход за 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, мерки за осъществяване на своевременна доставка, мерки за
входящ контрол с посочване същност и обхват на мерките, на отговорните служители и
контролиращо лице. Направено предложение за качествени мерки по направление технически
и функционални характеристики.
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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. Предвижда се осъществяване на контрола и
проверки върху качеството на материалите, направено е описание на всички изпитвания и
стандарти, които ще се използват; Отговорните служители и контролиращите ги.
В продължение, в раздела озаглавен „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното
населението“ е направено описание на възможните вредности при изпълнение на СМР.
Представени са мерки, свързани с опазване на средата, с описание – същност и обхват на
мярката, конкретни действия. Отговорните експерти и очаквания ефект. Представен е план за
организация по изпълнение на мерките за намаляване неудобството за населението.
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.
Техническото предложение съдържа още мерки, свързани с опазване на околната среда.
Предварителни и в хода на изпълнение на СМР. Представено е описание на възможните
замърсители, конкретни дейности, отговорни и контролиращи служители, очаквано
въздействие.
След извършената проверка на Техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че по отношение на участник „ПСК Ес Би Ес” АД са налице
несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията
за обществената поръчка, а именно:
Комисията, след подробен прочит на представеното от участника изложение констатира,
че представените от участника мерки за намаляване дискомфорта на местното население
страдат от липса на частично задължително съдържание, като изискването на Възложителя е
следното: „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“
Горецитираното съдържание следва да е налично за всяка една от представените мерки.
В тази част от предложението си участника не е посочил експертът, който ще извършва
контрол върху изпълнението на дейностите по мерките и от тук логично липсва и описание на
взаимовръзката между контролиращо и контролирани лица с цел осъществяване на цялостен
контрол.
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 „ПСК Ес Би Ес” АД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
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С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави
Протокол № 6 на 24.04.2019 г. в 16,30 ч.
Следващото заседание на комисията ще се проведе на 08.05.2019г. от 10:30 ч.
Комисия в състав:
Председател: инж. Р.Д. -----------/п/---------------Членове:
1. адв. И.Г. ---------/п/------------2. М.Б. --------/п/-------------3. инж. М.Г. -------/п/------------4. С.С. ------------/п/----------------
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