ОБЩИНА СОЗОПОЛ
П Р О Т О К О Л №2
отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Асфалтиране, преасфалтиране,

асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното
поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на
пътищата”) на общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните съоръжения и
принадлежности на територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа на
гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад,
Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по възлагане от
Възложителя, в съответствие с тръжната документация", открита с Решение № № 11 от
28.05.2019 г. на Възложителя
Днес, 16.07.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на
Община Созопол, в гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2 се проведе заседание на Комисията,
назначена със Заповед № 8-Z-663/19.06.2019г. на Възложителя, за провеждане на открита
процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: "Асфалтиране,
преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по
превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за
поддържане на пътищата”) на общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните
съоръжения и принадлежности на територията на Община Созопол, както и на уличната
мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад,
Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по възлагане от
Възложителя, в съответствие с тръжната документация", открита с Решение № № 11 от
28.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния
състав:
Председател: 1. инж.Христо Христов – инженер „Пътно строителство” д-р д-ция
„УТКИПЕУП”
Член: 2. Божана Вълкова-Чампарова - юрист, директор дирекция АПИО
Член: 3. Арх.Ивайло Костов – ст.специалист „Инвеститорски контрол“
Член: 4. Златка Данчева – гл.специалист „Инвеститорски контрол“
Член: 5. Гергана Глухчева – н-к отдел „ОКАИО”
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения, определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни
членове не присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ
заседание.
След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,
Председателят на Комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна членовете ѝ със
следните обстоятелства:
I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 19.06.2019г. и
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Община Созопол са
постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата
от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-ите от чиито оферти
Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за
тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на първоначалното им
постъпване, както следва:

№

УЧАСТНИК

1.

„Трейс Пътно Строителство“ АД

Вх. №, дата и час на подаване
№ 26-00-1013/12.07.2019г.

Участника, на които настоящият помощен орган е изискал по реда и при условията
на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представи коригиран, нов ЕЕДОП, респ. допълнителни
документи за доказване достоверността на определени факти и обстоятелства, декларирани
от Икономическите оператори (правно основание за което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5
от ЗОП), е депозирал същите в указания им вид, Комисията, на основание и в изпълнение
на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по
същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към
личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия
Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно:
1. „Трейс Пътно Строителство“ АД – представило допълнителни документи, с
вх. № 26-00-1013/12.07.2019 г. към първоначалната си оферта,
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от
Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в
съставения от нея Протокол №1 от 19.06.2019г., Участникът е представил следните
документи:
1. Нов цифрово подписан ЕЕДОП на Участника, извършените от Комисията на
основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ на отразените в който факти и
обстоятелства, обосновават следното нейно заключение:
Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от
19.06.2019г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, така и за технически и
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и
критерии за подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени
всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената
от него оферта.
С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните
данни и информация, отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП и
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за
лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на
настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представената от
„ЕИВ“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията,
нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.
II. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по
отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към
личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на
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настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за
установено следното:
1. "Автомагистрали -Черно море" АД - отговаря на одобрените от Възложителя
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите
и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допуска офертата му за разглеждане по същество.
2. Щрабаг ЕАД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални
способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като критерии за
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска офертата
му за разглеждане по същество.
3.„Пътстрой Бургас“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и
професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допуска офертата му за разглеждане по същество.
4.„Инфра Експерт“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални
способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като критерии за
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска офертата
му за разглеждане по същество.
5.„Трейс Пътно Строителство“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите
и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допуска офертата му за разглеждане по същество.
6.„ЕИВ“ ЕООД - - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални
способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като критерии за
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска офертата
му за разглеждане по същество.
7.„ПСК Пътстрой“ ЕООД - - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и
професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допуска офертата му за разглеждане по същество.
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III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и
конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки
отделен Участник текстове в настоящия и съствения от нея предходен Протокол №1 от
11.03.2019 г. Комисията:
Допуска до разглеждане Техническите предложения всички участници в
настоящата процедура.
Комисията продължи работата си, като извърши преглед на техническите
предложения на участниците:
1) за участник "Автомагистрали -Черно море" АД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в „Изисквания към съдържанието
и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т.
2.3. от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец № 5.1 включващо
Срок за започване на работа при възлагане- 5(пет)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от представляващото/те Участника лице/а ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
представляващото Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №10 ;
д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил че в предложението му не се съдържа
конфиденциална информация.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в „Указания за подготовка
на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието на
представеното от участника техническо предложение:
Същото включва представяне на участника, представяне на основната дейност свързана с
изграждане и поддръжка на транспортната инфраструктура, сертификати и регистрации в
специализирани регистри.
Направено е описание на подхода, етапи и организация на изпълнение на строителствотооглед на обекта и възлагане от възложителя, описание на техническия капацитет на
участника- кариера, асфалтова база, бетонов възел, пътна лаборатория. Създаване на
временна организация за безопасност на движението, начини на изпълнение на локални
ремонти на пътната настилка, последователност и контрол , приемане на СМР. Следващата
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част представя Организация на изпълнение на строителството. Тук е направено описание на
технологията и последователността на изпълнение на видовете работи, в това число
предвиждани методи и организация за контрол на качеството. Видовете строителни
дейности/работи са представени съгласно указанията на възложителя от техническата
спецификация като са включени и предвижданите мерки за безопасност. В следващата част е
представено Описание на разпределението на технически и човешки ресурс, предвиждани за
изпълнението на строителството. Включени са задълженията и отговорностите на
ръководител на дейностите, технически ръководител, геодезист, координатор по ЗБУТ,
специалист по контрол на качеството. Необходимата механизация е представена в табличен
вид разпределена съобразно всяка дейност. В следващата част е представен списък на
основните материали и оборудване които ще бъдат използване в строителството и списък на
сертификатите за качество на посочените материали. В табличен вид са описани и сроковете
за доставка на основните материали и списъка на предвидената от участника механизация,
машини, транспортни средства за видовете изпълнение на всеки вид работа по КС.
Следващата част на предложението съдържа план за управление на риска при изпълнение
на поръчката.Описани и анализирани са времевите рискове, рискове от липса/недостатъчно
съдействие и/или информация от други участници в строителния процес, риск от
недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересуваните страни, рискове от
промяна в законодателството, рискове от неизпълнение на договорните задължения, в т.ч. и
забавяне на плащанията и др. Последната част съдържа предлаганите мерки свързани с
опазване на елементи на околната среда и предлагани мерки, свързани с опазване елементите
на околната среда.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца
от документацията за участие (образец №3), в съдържанието на което е включено следното
2) За участник Щрабаг ЕАД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1, включващо:
Срок за започване на работа при възлагане- 5(пет)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от упълномощеното от Участника лице ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
упълномощеното от Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец № 10
упълномощеното от Участника лице;
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д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил че в предложението му не се съдържа
конфиденциална информация.
е) Пълномощно съгласно което в настоящата процедура дружеството се
представлява от Н.Венкова, включително по отношение на подписване на офертата във
всичките и части.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка
на офертата и изисквания, комисията пристъпи към проверка на съдържанието на
представеното от участника техническо предложеие.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, в съдържанието
на което е включено следното:
Част " Предлаган подход , етапи и организация на изпълнението на строителството ":
основни методи за постигане на изпълнението в срок и качествено СМР, приложими
нормативни изисквания, стандарти и изисквания на възложителя за качествено изпълнение
на задълженията по договора, етапи и последователност на изпълнение-подготвителни
дейности, временна организация на движението, етапи демонтажни работи, земни работи,
почиствания водостоци, пътни работи, бордюри, асфалтови работи, банкети и хоризонтална
маркировка. Методи и организация за контрол на качеството-извършване на превантивен,
текущ и последващ контрол по отношение на влаганите материали и строителни продукти,
изпълнени СМР и текущо документиране на изпълнението. Мерки за осигуряване
качеството на влаганите материали и продукти-превантивен и последващ. Проверки, които
участника предвижда да извършва за осъществяване на контрола на качеството на
материалите за изпълнение на СМР до въвеждане в експлоатация- проверки при
производителя, вътрешен контрол, проверки, изпитвания от специализирани лаборатории,
мерки при изпълнение на видовете СМР, мерки по отношение качеството на труда, на
техниката и механизацията, мерки за осигуряване на качеството на документирането.
Следващата част съдържа описание на технологията и на последователността на
изпълнение на видовете работи- разработени са по всички дейности съгласно КС и
техническа спецификация. Следващата част съдържа разпределение на техническия и
човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството. Списък на
предвидената от участника механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на
видовете работи по КС. В тази част е включено и описание на отговорностите и
пълномощията на ръководител на дейностите, технически ръководител, лице отговарящо за
контрола на качеството, геодезист, координатор по ЗБУТ, мобилизация на екипа и
разпределение на дейности и отговорности, както и сформираните бригади,
специализирани в определени дейности. Направено е и разпределение на предвидените
технически и човешки ресурси за изпълнение и отделен списък на предвидената
механизация в табличен вид . Следващата част съдържа списък на основните материали и
оборудване, които ще бъдат използвани в строителството на обектите и списък на
сертификатите за качество на посочените материали, както и сроковете за доставка.
Следващата част съдържа план за управление на риска при изпълнение на поръчката.
Описани и анализирани са потенционалните рискове, които се установяват в резултат на
анализ на процесите и дейностите(риска от промяна в климатичните условия, риска от
проблеми с маханизация и оборудване, технически персонал и работници, неизпълнение от
страна на доставчици на строителни материали), пискове, които е установяват в резултат на
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анализ на документи( изоставане от срока, закъснение за приключване и предаване на
обекта, координация и сътрудничество между заинтересуваните страни, неефективен
технически и инвеститорски контрол, влагане на некачествени материали), фактори на
влияние при изпълнение предмета на конкретната поръчка и рискове, които могат да се
прояват в резултат от проявление на факторите(изоставане от срока, спиране изпълнени ена
СМР). Стратегия за управление на риска- направено е теоретично представяне на процеса
на идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, което участника смята да
приложи, методите за идентифициране на рисковете, количествени и качествени анализи на
рисковете, оценка и план за справяне с рисковете и контролните дейности. След
представяне на теоретичната част участника прави обощение на потенциалните рискове,
чрез анализ и оценка на всеки, мерките за намаляне вероятността и тези за преодоляването.
Представените конкретни рискове са липса на финансиране или забавяне плащане,
изключително неблагоприятни климатични условия, недостатъчна подкрепа от страна на
възложителя на екипа на изпълнителя на договора, времеви рискове, неизпълнение на
договорни задължения. В следващата част участника представя План за управление и
опазване на околната среда: направено е описание на възможните замърсители, както и
мерките и характеристиките, свързани с опазването на ОС по време на изпълнението . В
табличен вид са представени влиянието върху отделни компоненти-почви, въздух, прах,
шум, растителност и животински свят, строителни отпадъци, опасни вещества, вода и план
за организация по изпълнение на мерките за опазването им. Последната част съдържа
предложение относно организация по изпълнение на дейности за управлението на
строителните отпадъци.
3) за участник" Пътстрой Бургас" ЕООД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1; включващо:
Срок за започване на работа при възлагане- 3(три)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-12месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-6 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-3( три) броя–
попълнена по образец №8 от представляващото/те Участника лице/а ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата - 3( три) броя – по образец №9,
подписана от представляващото Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд- 3( три) броя – попълнена по образец № 10;
д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил, че в предложението му не се съдържа
конфиденциална информация.
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След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в Раздел V „Указания за
подготовка на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието
на представеното от участника техническо предложеие:
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца
от документацията за участие (образец №3), в съдържанието на което е включено следното
Подход, организация на строителството и етапи при изпълнение на СМР:
Подготвителни действия - дейности свързани с организацията на строителния процессъбиране на данни , събиране на занни на място съвместно с възложителя, изготвяне на
схема за временна организация , поставяне табели, мобилизация на механизация и
транспорт организиране на сигнализиране на краткотрайни ремонтни работи извън
населеното място без отбиване на движението. Въвеждане на временна организация на
движение - съгласуване на проект на ВОД, поставяне на сигнализации, определяне площи
за складиране, поставяне на обектови помещения.
Изпълнение на строително-монтажни работи-дейности: изпълнение съгласно техническата
спецификация, доставка и влагане на съотвестващи строителни продукти,
производство/доставка на детайли/елементи и оборудване, съставяне на строителни книжа,
отстраняванена недостатъци, гаранционна подръжка.
Срокове за доставка на основните материали и оборудване:
План за доставка на необходимите за изпъленние на поръчката материалии8или
съоръжения/оборудване- предвижда дейности по преглед на техническите спецификации и
избор на доставчици, представяне на всички необходими документи, доказващи
съответствието с техническите спецификации и нормативните наредби, стратегия на
доставките-последователност и разпределение във времето. Участникът представя
принципна схема на процеса по снабдяване- списък на доставчици, оценка и избор,
съгласуване на конкретни условия, контрол върху изпълнението, уреждане на финансови
взаимоотношения. Участникът представя осъществянето на входящия контрол, който ще
осъществява при доставянето на материалите, транспортирането на материалите,
складиране и влагане в строителството. Представени са и процесът на осъществяване на
междинен контрол, провеждане на изпитвания по време на строителството.
Контрол на качеството за изпълнение на СМР- в тази част са представени организация за
контрол на качеството, мерки целящи осигуряване на качество при изпълнени ена
възлаганите СМР, сертифициранат система за управление,
осигуряване на наета
лицензирана строителна и пътна лаборатория. Планът който участника предвижда е етапенконтрол в хода на изпълнение на задачата и контрол при вече изпълнена задача.
Представена е стратегията на участника за осигуряване на качеството: включва решение на
три нива за спазване изискването за качествено строителство- 1во ниво-използването на
съвременни технологии и материали, 2ро ниво-подбор и динамична квалификация на
строителни кадри и определяне нзадачите на всеки, 3то ниво-създаване климат за
изискванията и контрола на качеството на самата обектова площадка. Следващата част
включва начините на изпълнение на входящ контрол и вътрешен контрол и дейности за
контрол на изпълнението на приложените мерки.
Технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение на видовете
работи:
Участника описва изпълнението на всяко то дейностите включени в КС за които ще
прилага традиционните технологии на изпълнение, регламентирани в ПИПСМР.
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Технологиите са подробно представени за всяко от дейносите- асфалтиране, фрезоване,
ръчно и машинно изкърпване, бордюри и т.н., както и предвидените земни работи.
Описание на разпределението на техническия и човешки ресурс, предвиден за
изпълнението на строителството:
Основната работна ръка е предвидена да се сформира в бригади-пътни работници, звена
общи работници, машинисти, шофьори, отдел ПТО-специалисти, инженери, лаборанти. В
графична и таблична част е представена организацията на ниво ръководител екип-експерт
ЗБУТ-експерт контрол на качеството, пътен инженер и бригади. Представена еи системата
за организация и контрол- разпределение на задачите и отговорностите между експертите ,
модел на взаимоотношение между членовете на екипа, представителите на възложителя и
различните участници в процеса на изпълнение.
Списък на основните материали и оборудване, които ще бъдат използвани в
строителството и списък на сертификатите: посочените са основните материали и техните
експлоатационни показатели, като е представено конкретно описание по дейностиасфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък, пясък, пътни бордюри. Представени са
списък на сертификатите за качество на метериалите и списък на предвидената
механизация.
План за управление на риска при изпълнението на поръчката: основно се съдържат в
сферата на риск за безопасността и здравето, спазване на изискванията за задължителните
минимални изисквания по безопасни и здравословни условия на труд, лични предпазни
средства, технически прегледи на пътно-строителните машини, извършване на товарорадтоварни работи и др.
План за управление и опазване на околната среда:
Включени са елементи на ОС с вредно влияние от СМР-избор на строителни материали,
въздух, шум и вибрации, води, почви, строителни отпадъци, културно наследство. За всеки
от тях са посочени конкретни мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие,
отговорник и срок за прилагане.
4) за участник "Инфра експерт"АД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1; включващо
Срок за започване на работа при възлагане- 3(три)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-48 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-12 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от представляващото/те Участника лице/а ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
представляващото Участника лице;
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г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец № 10;
д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил че в предложението му се съдържа
конфиденциална информация по отношение на Приложението към образец № 5.1. т.6Техническо предложение.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в Раздел V „Указания за
подготовка на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието
на представеното от участника техническо предложеие:
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по
образеца от документацията за участие, в съдържанието на което е включено следното :
Предвид представената декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, съгласно която участника
посочва Приложението към образец № 5.1. т.6- Техническо предложение, като
конфиденциална информация, кокто и обстоятелството, че в тази част предложението не
подлежи на оценка, съдържанието ще се представи схематично.
І. Подход и организация за изпълнение на строителството, ІІ. Описание на технологията
и на последователността на изпълнените на видовете работи ІІІ.Разпределение на
техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнение на строителството ІV.
Материални ресурси и оборудване за изпълнение на СМР V.Механизация, машини и
транспортни средства за изпълнение на видовете работи от КС. VІ. План за управление на
риска при изпълнени ена поръчката. VІІ. План за управление и опазване на околната среда.
5) за участник Трейс Пътно Строителство АД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1; включващо
Срок за започване на работа при възлагане- 5(пет)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от представляващото/те Участника лице/а ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
представляващото Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец № 10;
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д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил че в предложението му се съдържа
конфиденциална информация.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в Раздел V „Указания за
подготовка на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието
на представеното от участника техническо предложеие:
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по
образеца от документацията за участие, в съдържанието на което е включено следното :
Предвид представената декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, съгласно която участника
посочва Приложението към образец № 5.1. т.6- Предложение за изпълнение на поръчката,
като конфиденциална информация, кокто и обстоятелството, че в тази част предложението
не подлежи на оценка, съдържанието ще се представи схематично.
Етапи и организация на изпълнение на строителството. Етап на иницииране .Етап на
планиране . Стартиране на същинското строителство. Етап на демобилизация на ресурсите.
Етап на окончателното отчитане. Гаранционно обслужване и отговорност след
изпълнението. Мерки по ЗБУТ. мерки по опазване на ОД. Контрол на качеството на
влаганите материали и изпълнението. Изготвяне на отчетни документи. Изпълнителски
състав, строителна техника и механизация. списък на материалите и списък на сертификати
за качеството им. Списък на механизация, машини и транспортни средства. План за
управление на риска. План за управление и опазване на ОС.
6) за участник "ЕИВ" ЕООД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1 включващо
Срок за започване на работа при възлагане- 4(четири)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от представляващото Участника лице ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
представляващото Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец № 10;
д) В предложението не се съдържа декларация за конфиденциалност на
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП, като участникът е посочил в описа към
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предложението си, че същата е неприложима. Декларацията за конфиденциалност по чл.
102, ал. 1 от ЗОП по характера си не е задължителен документ от офертата и представянето
ѝ е въпрос на лично, субективно решение на самия Участник.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в „Указания за подготовка
на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието на
представеното от участника техническо предложеие:
Подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката:
В тази част първоначално накратко са представени основните аспекти в
предложението. Предвижда се в подхода изпълнението да се радели в етапи подготвителни дейности-подписване на договор, възлагане на стартирането на дейностите,
осигуряване на ръководен и оперативен персонал, срещи с представители на дружества,
ведомства, въвеждане на ВОД, осигуряване на машини, техника, транспортни средства,
разрешителни за извозване и етап строително -монтажни дейности- описани са СМР
съгласно КС.
Организация на изпълнението- основни принципи при нейното разработваненепрекъснатост на процеса, прилагане на съвременни методи на строителство и
организация, осигуряване на нормални условия на работа между отделните звена,
осигуряване ан безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната
среда. Методи и организация за контрол на качеството - представена е вътрешната система
която участника ще разработи и приложи при изпълнението на поръчката и ключовата
позиция на лицето отговорник по качеството. описани са дейности по осъществянате на
контрола- лабораторни тестове, спазване на ПСД, техн.спецификация и нормативна уредба,
контрол на влаганите материали, контрол на замяната на материали, контрол съобразно
сертификати и декларации за съотвествие, изходящ контрол на произведените продуктиасфалтови смеси и асфалтови пластове. Последователност и разпределение във времето на
доставките на материалите на площадката преди влагането им в строителството.
Представена е система за поетапен и текущ контрол при реализирането на строителните
работи- два вида времеви контрол-дневен, измерване на количество , оглед на естетическия
види и качеството и седмичен контрол- основен преглед на изпълнението и отчетност и
анализ на приети мерки.
Представени са схеми за организиране на временна организация и безопасност на
движението при краткотрайни и подвижни работи и временна организация и безопасност на
движението при изпълнението на дълготрайни СМР без отбиване на движението.
Направено е описание на технологията и последователността на изпълнение на
видовете работи- изрязване на асфалтова настилка, разкъртване на стара настилка, изкопи и
т.н. , подробно описани съгласно КС, като е включено и описание на необходимите
материали и са посочени необходимите БДС стандарти и декларации, и осъществяването
на текущия контрол по изпълнението.
Разпределение на технически и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението:
Включено е описанието на отговорностите и правомощията за ръководния персоналтехнически ръководител, специалист по част пътна, Геодезист, специалист по контрола на
качеството, координатор по здравословни и безопасни условия на труд. за изпълнени на
дейностите са организирани и работни екипи -екип 1 по временан организация на
движението, временно строителство, почистване, монтаж на знаци, екип2-земни работиразваляне на бордюри, изкопни работи, извозване отпадъци, екип3 - пътни работи12

изпълнени ена основни пластове, полагане на бетонови бордюри, повдигане РШ, екип4асфалтови работи-полагане асфалтови смеси, битумни разливи, полагане пътна маркировка.
Приложен е подробен списък на основните материали, които са предвидени за
доставка, срокове за доставка и сертификати за качество, като са посочени наименование на
материала, производител, срок за доставка на строителна площадка, стандарт/сертификат за
качество. Приложен е списък на предвидената маханизация, машини и транспортни
средства разработен съобразно вида на СМР за която са предназначени.
План за управление на риска при изпълнение на поръчката: В първата част са
посочени различни по характер възможни рискове-изключително наблагоприятни
климатични условия, недостътъчна подкрепа от страна на възложителя, липса на
финансиране или забавяне изплащане на дължимите средства, природни бедствия, поява на
подпочвени води, повреда на техника, повреждане на ел кабели, телефонни кабели,
др.мрежи, ненавременна доставка на материали, ПТП, трудови злополуки и др. За всеки от
рисковете са представени предпоставки за възникване, въздействие върху изпълнението на
обекта, мерки за намаляване/предотвратяване.
Последната част съдържа План за управление и опазване на околната среда:
разработен е на оснавата на два вида действия- превантивни природозащитни мерки и
коригиращи мерки. Тук са изброени и конкретни действия по почистване и оросяване,
шумоизолация, опазване на водите, почвите и въздуха, работа с изправни и регулирани
ДВГ, депониране на отпадъци, за защита на биологичното разнообразие, предотвратяване
на пожари от открит огън или искри, третиране на битови отпадъци и отпадни води,
събиране и извозване на твърди и течни строителни отпадъци. В таблица са представени
дейности по опазване на ОС и няколко екологични аспекта по управление на строителните
отпадъци .
7) за участник ПСК Пътстрой ЕООД
След извършена формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на участника, Комисията установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в Указания за подготовка на
офертите“ от Указанията за участие в процедурата.
Комисията констатира, че Техническото предложение, включва в съдържанието си:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на
процедурата образец №5.1; включващо
Срок за започване на работа при възлагане- 3(три)календарни дни и срок при
възлагане на аварийно-възстановителни дейности- 2(два)календарни дни;
Гаранционни срокове:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
по образец №8 от представляващото/те Участника лице/а ;
в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №9, подписана от
представляващото Участника лице;
г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец № 10;
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д) В образеца на декларацията за конфиденциалност на информацията по смисъла на
чл. 102, ал. 1 от ЗОП участникът е посочил, че в предложението му не се съдържа
конфиденциална информация.
След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото
предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна
точка изискуемото съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
предварително обявените условия на Възложителя, обективирани в „Указания за подготовка
на офертата и изисквания”, комисията пристъпи към проверка на съдържанието на
представеното от участника техническо предложение: Работна програма за организация и
изпълнение на дейностите, съдържаща въведение, технологични етапи и технологична
последователност при изпълнението на строителството, План за управление и опазване на
околната среда, План за управление на риска.
В част въведение е включено запознаване с предмета на обществената поръчка, описание
на дейностите, цели и очаквани резултати, запознаване и анализ на тръжната документация.
Основни дейности по организацията на строителния процес- подготовка на строителната
площадка, осигуряване на мероприятия по временна организация на движението, доставка на
материали, осигуряване на строителна техника и механизация, същинско строителство,
опазване на околната среда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,
осигуряване на пожарна безопасност.
В част технологични етапи и технологична последователност при изпълнение на
строителството : Първоначално е направено идентифициране на групи на видове ремонтни
работи- ремонт на пътна настилка, на водоотводни съоръжения, ремонт на пътната настилка,
изкопни и отводнителни работи, ремонт и полагане на бетонови бордюри, полагане на
хоризонтална маркировка. После е представен обхвата и дейностите за отделните етапи на
изпълнение на предмета на поръчката. В обхвата на подготвителните са включени
дейностите по осигуряване на безпрепятствено извършване на всички видове-осигуряване на
разрешителни, съгласуване на надземна и подземна инфраструктура, временна сигнализация.
В обхвата на дейности по изпълнение на СМР , започващи след въвеждането на ВОД, е
направено подробно описание на дейностите по КС и съпътстващите земни работи. В тази
част е представена и технологията за изпълнение на ремонтните работи чрез ползване на
традиционни технологии, регламентирани в ПИПСМР. Технологиите са представени за
ремонт на пътната настилка - възстановяване на площи с разрушена и загубила
носимоспособност и такива изгубили носимоспособност в следствие компроментирана пътна
основа, технологии за полагане на асфалтови пластове , ремонт на пътно платно-банкети,
бордюри, ревизионни шахти, пътни ограничителни системи.
Технологични етапи при организиране изпълнението на СМР:
Подготвителен - получаване на технически задания, организиране на обектово настаняване.
Етап 2- отбелязване и сигнализиране на всички подземни комуникации и съоръжения. Етап3демонтажни работи-разкъртване на стара асфалтова настилка и основа от трошен камък за
локален ремонт, демонтаж на пътни бордюри. Етап 4-земни работи-почистване, изкопни
работи, с посочване на технологията и контрол по време наизпълнението.Етап 5отводнителни работи- повдигане на ревизионни шахти. Етап 6-пътни работи-доставка и
полагане на бордюри, машинно фрезоване с посочване на технологията.Полагане на
асфалтобетонова смес технологията обхваща изискванията при доставяне на цялата
инсталация, работна ръка, материали и изпълнение на всички дейности, свързани с
изграждане на асфалтовите пластове, предмета на сроковете и условията на договора и в
съотвествие с техническата спецификация. Включен е контрола на материалите за асфалтови
смеси, съхраняване и транспортиране на материалите, проверка, изпитване и контрол на
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материалите, обектова лаборатория. Посочени са изискванията към материалите-едър и
дребен минерален материал, вземане на проби и изпитване, изпълнение на асфалтови
пластове, геодезически измервания и подготовка на повърхностите на асфалтиране,
транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпитвания и приемане на
завършените асфалтови пластове. Представени са технологиите и при полагане на битумни
разливи- материали, механизация, подготовка и нанасяне. Представени са и за полагане на
пътната маркировка-материали, добавки, изисквания, подготовка на пътното покритие и
полагане.
Организационен план:
В Общата част са описани собствеността, съхранението на отпадъци и материали,
стандарти и методи на изпитване, одобряване на източници на материалите, почистване на
строителната площадка, вземане на проби , изпитвания и съставяне на протоколи.
В част Ресурсно обезпечаване са описани необходимите ресурси в подчасти- материали с
посочване на производител и сертификат/декларация за качество, механизация- видове на
машини, транспортни средства, съоръжения и техните технически характеристики. В част
Работна сила се съдържа описание на структурата на ръководния персонал с описани ена
отговорностите и пълномощията и организационните връзки - ръководител на екипа,
технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, отговорник контрола на
качеството, специалист геодезист.
Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството : контрола е предвиден в ключови
моменти спрямо материали, транспортиране, складиране и съхранение на материалите,
изпълнените СМР, съхранението на документацията. Описани са норматинти документи
относими към използваните материали.
План за управление и опазване на околната среда:
Конкретни мероприятия- превантивни природозащитни мерки, инструктажи, почистване,
използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация, забрана за
изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха, работа с изправни и регулирани ДВГ,
почистване на строителната площадка след приключване на всеки етап. Описани са
факторите, които имат потенциално въздействие при изпълнението на строителствотоестеството на предвидените строителни-монтажни работи и
вида на използваните
материали.
План за управление на риска: В общата част е направена теоретична оценка на значимостта
на риска , като нивата на риска са определени като "твърде ограничен(приемлив) или "риск
за който е необходимо внимание(допустим). Разгледаните рискове са структурирани както
следва
:
аспекти
на
проявление,
степен
на
въздействие,
мерки
за
недопускане/предотвратяване, мерки за отстраняване и управление на последиците .
Разработените рискове са: времеви-изоставане от срока, липса/недостатъчна координация и
сътрудничество между заинтересуваните страни , неизпълнение на договорни задължения, в
т.ч. забава на плащанията по договора, неефективен технически и инвеститорски контрол,
влагане на некачествени материали, неподдържането в техническа изправност на всички
превозни средства и машини.
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Днес ..............2019г. Комисията продължи работата си, като извърши преглед и
съпоставка на направените от допуснатите Участници предложения за изпълнение на
обществената поръчка, както и последващата им оценка, съобразно одобрената за
настоящето възлагане Методика за комплексна оценка на офертите в процедурата.
Съгласно утвърдената от Възложителя методика офертите на участниците, които
отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:
Обществената поръчка се възлага на участникът с икономически най-изгодната
оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена" по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
2.1. Определяне комплексната оценка на офертите
До оценка на офертите за обществената поръчка се допускат само оферти, които
съответстват на изискванията и условията за изпълнение на поръчката, предварително
обявени от Възложителя в документацията за поръчката.
Методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от допуснатите
участници, без да се променя.
При комплексната оценка на офертите за обществената поръчка първо се разглежда
техническите предложения и се оценяват, след това - ценовите предложения и също се
оценяват и накрая двете оценки се обединяват.
Комплексната оценка на офертите се извършва по следната формула:
КО = Тп х 10% + Цп х 90%
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки за Комплексната
оценка (КО) при оценяване на офертите Максимално възможният брой точки за КО на
офертите е 100.
2.2.Показатели за оценка
Възложителят определя два показателя за оценка на офертите за обществената
поръчка. За всеки показател е определен максимален брой точки, който представлява и
неговата относителна тежест в комплексната оценка на офертите.
Технически показател – Тп, с тежест 10% - Сумарен гаранционен срок (Сгр.)
Ценови показател – Цп, с тежест 90%, образуван от два подпоказателя Ценообразуващи елементи за непредвидени видове СМР и Среднотежестна цена
Комисията пристъпи към самостоятелен и независим преглед на Техническите
предложения на допуснатите Участници, следвайки поредността на подадените оферти и
утвърдената от възложителя методика съгласно която:
Определяне на техническата оценка на офертите- Сумарен гаранционен срок
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя
в комплексната оценка е 10 %.
Оценката се определя съгласно формула:
Тп = (1ГСсъотв / 1ГС мах )х 100 , където:
1ГСмах - най - дългият предложен сумарен гаранционен срок измежду всички оферти
1ГСсъотв - сумарен гаранционен срок, предложен в оценяваната оферта

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата
на"Автомагистрали -Черно море" АД:
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- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
Сумарен гаранционен срок: 72 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: (72/84)х100=85.71
2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
Щрабаг ЕАД:
за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
Сумарен гаранционен срок: 72 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: (72/84)х100=85.71
3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на"
Пътстрой Бургас" ЕООД:
за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-12месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-6 месеца
Сумарен гаранционен срок: 42 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: : (42/84)х100=50
4. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата
на"Инфра експерт"АД :
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-48 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-12 месеца
Сумарен гаранционен срок: 84 месеца (1ГС мах )
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: : (84/84)х100=100

5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
Трейс Пътно Строителство АД:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
Сумарен гаранционен срок: 72 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: : (72/84)х100=85.71
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6. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата
на"ЕИВ" ЕООД:
- за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
Сумарен гаранционен срок: 72 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участниците получават следните точки: (72/84)х100=85.71
7. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „ПСК
Пътстрой"ЕООД:
за основен ремонт/рехабилитация на улици и общински пътища-24месеца
-при реконструкция на улици и общински пътища-24 месеца
-при текущ ремонт(изкърпване ) на настилка на улици и пътища-24 месеца
Сумарен гаранционен срок: 72 месеца
След прилагане на формулата за оценка на сумарния гаратционен срок Тп = (1ГСсъотв
/ 1ГС мах )х 100 участника получава следните точки: (72/84)х100=85.71
След като Комисията разгледа и оцени Техническото предложение на допуснатите
до техническа оценка Участници, които действия са отразени подробно в настоящия
Протокол, взе решение да оповести, че на 19.07.2019 г., от 11:00 часа, в заседателната
зала, находяща се в административната сграда на Община Созопол, гр. Созопол, пл. „Хан
Крум“ №2, ще пристъпи към отваряне на плика, съдържащ ценовите параметри за
изпълнение на поръчката, предлагани от допуснатите Участници, чието Техническо
предложение е разгледано и оценено.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 16.07.2019 г.
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заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. Гергана Глухчева -
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