П Р О Т О К О Л №2
от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259 / 01.08.2018 г. на
Кмета на Община Априлци за назначаване на комисия за провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка
на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“, изготвен на основание чл. 54,
ал. 7 от ППЗОП.
Днес, 20.08.2018 г., 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 № 259 / 01.08.2018 г. на Кмета на Община
Априлци, в състав:
Председател: адв. Павлин Петков – адвокат Ловешка адвокатска колегия;
Членове:
1. Марина Димитрова Хаджиева – външен експерт включен под № ВЕ – 1425
в Списъка с външни експерти за участие в подготовката и провеждането на
процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт „Общинска собственост,
обществени поръчки и транспорт“.
Комисията се събра, след като изтече законовия срок за получаване на
допълнителни документи.
І. 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/ 03.08.2018 г. Комисията е изискала от Участник № 1 „РАТЕК“ ООД, да представи:
1.
Нов електронен ЕЕДОП, в който:

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия
орган или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за
изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка?“, участникът следва да декларира следното в полето за
отговор „В качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, и във връзка с чл. 54, ал.
1, т. 1 от ЗОП, декларирам, че не съм осъждан за престъпления по чл. 194 - 208, чл.
213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс. Декларирам, в
качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, че не са налице обстоятелства по
чл. 101, ал. 9 – 11 от ЗОП. Декларирам, в качеството си на Управител на „РАТЕК“
ООД, че дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и не попада в хипотезата на чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици“;

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия
орган или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
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изключване, на въпроса „В случай че се прилага някое специфично национално
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“,
участникът следва да НЕ посочва отговор.
В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е
представил:
Допълнителни документи, вх. № 04 / 16.08.2018 г. в 13:30 ч., както следва:
1. Нов електронен ЕЕДОП, в който:

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия
орган или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за
изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка?“, участникът е декларирал следното в полето за отговор
„В качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, декларирам, че не съм осъждан за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а – 217,
чл. 219-252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс. Декларирам, в качеството ми на
управител на „РАТЕК“ ООД, че не са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 9 – 11 от
ЗОП. Декларирам, в качеството си на Управител на „РАТЕК“ ООД, че дружеството
не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не попада в
хипотезата на чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици“;

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия
орган или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „В случай че се прилага някое специфично национално
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“,
участникът НЕ Е посочил отговор, тъй като този въпрос се явява неприложим за
него.
След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията
установи, че Участник № 1 - „РАТЕК“ ООД, отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 1 - „РАТЕК“ ООД,
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.

2.
С Протокол № 1 / 03.08.2018 г. Комисията е изискала от Участник № 2
– „ПЪТПРИБОР“ ООД, да представи:
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1.
Нов електронен ЕЕДОП, както следва:

Да се представи електронен ЕЕДОП подписан от всички лица, които
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни
органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането
на решения от тези органи.
В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е
представил:
Допълнителни документи, вх. № 03 / 15.08.2018 г. в 9:45 ч., както следва:
1. Нов електронен ЕЕДОП, подписан от всички лица, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи.
След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията
установи, че Участник № 2 – „ПЪТПРИБОР“ ООД, отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 – „ПЪТПРИБОР“
ООД, 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.

ІI. ЕТАП. Преглед, проверка за съответствието на техническите предложения
с предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на
техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз
основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално
съотношение качество/цена“.

Комплексна оценка (КО) = 50 % х ОМ + 50 % х ОЦ
„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа при изпълнение на
СМР”
„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”
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На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник е 20 т., сумарно от
показателите.

1.

Показател – „Методология на работа при изпълнение на СМР” (ОМ)

Максимален брой точки по този показател - 20 т.
Скалата за получаване на точки е тристепенна – 1, 10, 20 точки.
Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на
„Методология на работа при изпълнение на СМР” са следните:
Методология на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и
трябва да съдържа като минимум:
1.
Представени
са
дейностите
в
тяхната
последователност при изпълнение предмета на поръчката;

технологична

2.
Представени са методите за контрол, имащи за цел качественото
изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката.
Методите за контрол включват: контрол при доставката франко-склад на
Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите
на контрол на строителните дейности;
3.
Мерки за намаляване на затрудненията на местното население,
които са ефективни, приложими, гарантират безопасността, удобството на
населението и предпазват от социално напрежение по време на строителството,
като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта,
които се намира в застроен район. Мерките следва да бъдат съпроводени от
описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и да са представени
отговорните за реализиране на мярката.
Метод на формиране на оценката:
Методологията на работа се оценява с 1 точка, в случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“,
която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е
съобразена с предмета на поръчката.
Методологията на работа се оценява с 10 точки, в случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“,
която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти,
съобразена е с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство:
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1.
Представено е взаимодействието със заинтересованите страни при
изпълнение предмета на поръчката.
Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 20 точки, в
случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“,
която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти,
съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните
обстоятелства:
1.
Представено е взаимодействието със заинтересованите страни при
изпълнение предмета на поръчката;
2.
Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите
при изпълнение предмета на поръчката.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което
няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател
„Методология на работа при изпълнение на СМР“ и/или частите на предложението за
изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на
предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде
допуснат до оценяване.

2.

Показател – „Предлагана цена” (ОЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 20 т.
Оценяваното предложение на всеки допуснат участник се получава като
единичната цена без ДДС за всяка позиция се умножи по коефициента за тежест за
съответната позиция в Ценовата таблица, съдържаща се в Ценовото предложение и
произведението се закръгли до втория знак след десетичната запетая, а
резултатите се записват в клетка „Произведение на единична цена и коефициент на
тежест”, след което всички резултати, записани в клетки „Произведение на
единична цена и коефициент на тежест” се сумират, като резултатът се записва в
клетка „Обща стойност на Ценова таблица“. Участникът с най-ниска обща
стойност на оценяваното предложение получава максималния брой точки 20.
Оценката за всеки от останалите допуснати участници се получава като найниското оценявано предложение се умножи по 20 точки и резултатът се раздели на
оценяваното предложение на съответния участник и частното се закръгли до
втория знак след десетичната запетая.
Отделните дейности са с тежест както следва:
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НАИМЕНОВАНИЕ НА
№
ДЕЙНОСТТА

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

2
Изкоп на земни маси за
почистване на канавки и
банкети
Изкоп за пoчистване на
съоръжения
шахти
и
водостоци
Транспорт на земни маси до
10км.
Доставка и полагане на
трошен камък фракция 0/40
Доставка и полагане на
трошен камък фракция 0/63
Доставка и полагане на
трошен камък фракция
0/100
Доставка и полагане на
неплътна асфалтова смес за
изравнителен пласт
Направа
на
кръпки
с
неплътна асфалтова смес
без изрязване и обкантване
Доставка и полагане на
плътна асфалтова смес
ръчно
Доставка и полагане на
плътна асфалтова смес
машинно
Битумен разлив
Фрезоване
на
асфалтобетонна настилка с
пътна фреза (нивелетно
профилиране), включително
натоварване и извозване.
Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 4 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и

Коефициент
Мерна на тежест единица брой точки,
T

3

4

м3

0,50

м3

1,20

м3

1,30

т

0,50

т

1,40

т

0,60

т

0,80

м2

0,60

м2

1,50

м2

0,50

м2

0,80

м2

1,30

м2

1,00

Ед.
Цена,
без
ДДС
(лв.)

Ед.
Цена, с
ДДС
(лв.)

Произведение на
единична цена и
коефициент на
тежест

5

6

7=4*5

6

уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.

14

15

16
17

18

19

20
21
22

Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 6 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и
уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.
Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 8 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и
уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.
Запълване на пукнатини и
фуги в настилката с ширина
до 3 мм.с битумна паста
Полагане на хоризонтална
маркировка от бяла акрилна
боя с перли.
Доставка и монтаж на
единична еластична ограда
СПО, включително всички
свързани с това разходи
Доставка и монтаж на
стандартни рефлектиращи
пътни знаци ІІ типоразмер,
включително
всички
свързани с това разходи
Укрепване
на
тръбни
стойки за монтаж на
стандартни пътни знаци
Подложен бетон
С15/20
вкл превоз и полагане
Бетон положен на място
за стени С20/25 вкл превоз и
полагане

м2

1,40

м2

1,40

м

1,20

м2

0,90

м

0,80

бр.

0,90

бр.

0,90

м3

1,20

м3

1,20
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23 Кофраж за подпорни стени

м2

1,20

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВАТА ТАБЛИЦА
Крайно класиране на Участниците:
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,
получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил найвисока обща оценка.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите
с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки
на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се
съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели, извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.

ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ
УЧАСТНИЦИ
УЧАСТНИК № 1 – “РАТЕК“ ООД
Кратко описание
Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение 30 (тридесет)
календарни дни.
Участникът е представил описание на съществуващото положение на
обекта, като е разписал и изисквания към изпълнението на предмет на
обществената поръчка. Описани са основните видове дейности, които участникът
е предвидил да извърши:







изкопи;
насипи;
битумен разлив;
асфалтова настилка;
бетони и кофражи;
стоманена предпазна ограда и пътна маркировка.

Представена е технологичната последователност на предвидените дейности
при изпълнение предмета на поръчката, като участникът условно е обособил
следните етапи:

Подготвителен етап;

Етап строителство;
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Етап предаване на обекта.

Участникът е посочил отговорните лица за изпълнението на всяка от
разписаните дейности в етапите на изпълнение. Описани са методи за контрол на
качеството при изпълнение на СМР – контрол при изпълнение на изкопи, контрол
при изпълнение на асфалтови пластове, контрол при изпълнение на бетонови
работи, контрол при изпълнение на пътни знаци, контрол при изпълнение на пътна
маркировка, както и контрол при вземането на проби/изпитвания, контрол по
качеството при доставките на материали франко-склад на Изпълнителя, контрол
върху транспортирането и съхранението на материалите и контрол при монтажа.
Описани са задачите и отговорностите на всеки един от експертите:
Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд и
Специалист „Контрол на качеството“.
Представени са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население,
свързани с осигуряване на физически достъп и достъп до комунални услуги,
намаляване затрудненията от шум, предпазване от замърсяване на околната среда.
За всяка от представените мерки са описани цел, очакван ефект и е посочен
отговорник за нейното изпълнение. Описан е начинът, по който участникът ще
осъществява мониторинг по изпълнение на представените мерки.
Участникът е представил начина на взаимодействие със заинтересованите
страни при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е модел на
взаимоотношения между Възложителя, Строителния надзор и екипа на
Изпълнителя. Описан е начинът на комуникация между Изпълнител, Възложител,
Строителен надзор, експлоатационни дружества и местно население. Предвидено е
провеждането на месечни, седмични и непланирани срещи, при необходимост.

След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от
възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „Ратек“ ООД.
Участник № 2 “ПЪТПРИБОР” ООД
Кратко описание
Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение 30 (тридесет)
календарни дни.
В своето „Предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е
представил обхвата на настоящата поръчка, като е разписал и приложима
нормативна уредба.
В табличен вид са представени дейности, предвидени за реализиране при
изпълнение на поръчката. Участникът групира предвидените дейности в следните
основни видове СМР: демонтажни дейности, изкопни работи, полагане на трошен
камък, направа на кофраж и полагане на бетон, асфалтови работи, монтаж на СПО,
пътна сигнализация и полагане на маркировка.
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Участникът е описал предварителните подготвителни дейности, предвидени
за изпълнение след подписването на договора, както и постоянни предварителни
дейности, които се предвижда да се извършват непосредствено преди започването
на всеки етап.
Представено е описание на следните видове дейности:

изкопни работи;

демонтажни дейности;

полагане на трошен камък с различна зърнометрия;

асфалтови работи;

монтаж на СПО;

пътна маркировка и сигнализация;

направа на кофраж и полагане бетон;

заключителни дейности.
Участникът е представил цели за реализиране на политиката за качество.
Описан е контролът при доставка франко склад на Изпълнителя, контрол при
монтаж, контрол по време на изпълнение на СМР, контрол при вземане на проби,
контрол при приемане на строително-монтажни работи и контрол при изпитвания.
В табличен вид са представени показатели и характеристики, на които трябва да
отговарят предвидените материали.
Участникът е идентифицирал следните мерки за намаляване негативните
въздействия, които изпълнението на поръчката може да окаже:
 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната
свързаност между крайните точки на улицата;
 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на
работите относно предстоящи строително-монтажни работи;
 Осигуряване на физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на
преминаване на автомобили със специален режим на движението);
 Предотвратяване замърсяването на околната среда (емисии на вредни газове,
прах, шум, растителност, почва, строителни отпадъци).
Изброени са рискови фактори за местното население – прах, шум, токсични
вещества, ПТП, спъване, подхлъзване, загуба на равновесие, пожар, аварии и други.
Описани са мерки, свързани с недопускане прекъсване на транспортната свързаност,
повишаване информираността на гражданите, осигуряване на физически достъп,
предотвратяване на инциденти. За представените мерки са посочени отговорни
лица за тяхното изпълнение. Представен е и начинът за осъществяване на контрол
върху изпълнението на посочените мерки.
Представени са приложими нормативни документи и мерки за осигуряване на
безопасни условия на труд. Описано е взаимодействието с Възложителя и
Строителния надзор.
Представена е организационна йерархична схема на персонала, включваща:
Технически ръководител, Специалист по контрол на качеството, Специалист по
здравословни и безопасни условия на труд и бригади. Описани са задължения,
отговорности, нормативни изисквания за Технически ръководител, Специалист по
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контрол на качеството, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд,
като е представена и йерархична зависимост между членовете в екипа. Представени
са изисквания към длъжността, основни задължения, отчетност и подчиненост на
пътен работник и общ работник.
Участникът е представил техническите и човешките ресурси на следните
бригади за изпълнение предмета на поръчката:






„Демонтажи работи“;
„Изкопни работи и полагане на трошен камък“;
„Асфалтови работи“;
„Монтаж на СПО, пътна сигнализация и маркировка“;
„Кофражни, армировъчни и бетонови работи“.

Представена е таблица, съдържаща разбивка на дейности, предвидени за
изпълнение, с посочени отговорници за изпълнението на съответната дейност,
администратори на дейността, изпълнители на дейността и отговорници за
контрола върху изпълнението ѝ.

След направения преглед на представеното „Техническо предложение за
изпълнение на поръчката“ Комисията установи следното:
Участникът е идентифицирал мярка, касаеща намаляване на негативното
въздействие, както следва: „Предотвратяване замърсяването на околната среда
(емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва, строителни отпадъци)“ и е
изброил рискови фактори, които оказват негативно въздействие върху населението –
прах, шум и токсични вещества, но за посочената мярка, както и за изброените
рискове, участникът не е представил: „описание на целта на мярката, очакваният
ефект от нея, както и да са представени отговорните за реализиране на мярката“,
каквото е минималното изискване на Възложителя. Съгласно т. 3 от минималните
изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на Методология на работа
при изпълнение на СМР мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на
мярката, очакваният ефект от нея, както и да са представени отговорните за
реализиране на мярката. Съгласно Методиката за оценка на офертите „Участник,
който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално
изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа при
изпълнение на СМР“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират
една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще
бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“
Предвид констатираното по-горе, Комисията предлага на Възложителя
участник “ПЪТПРИБОР” ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на
основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ
ДО ОЦЕНЯВАНЕ
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УЧАСТНИК № 1 – “РАТЕК“ ООД

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за
оценка:
„Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“,
която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти,
съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните
обстоятелства:
1.
Представено е взаимодействието със заинтересованите страни при
изпълнение предмета на поръчката;
2.
Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите
при изпълнение предмета на поръчката.“
Мотиви:
Участникът е представил начина на взаимодействие със заинтересованите страни
при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е модел на взаимоотношения
между Възложителя, Строителния надзор и екипа на Изпълнителя. Описан е
начинът на комуникация между Изпълнител, Възложител, Строителен надзор,
експлоатационни дружества и местно население. Предвидено е да бъдат провеждани
месечни, седмични и непланирани срещи, при необходимост, на които да се обсъжда
напредъка по изпълнението, въпроси и проблеми, като са описани и мерки за
преодоляване на възникнали проблеми.
Участникът е описал основните видове дейности, разпределени в следните
етапи:




Подготвителен етап;
Етап строителство:
изкопи;
насипи;
битумен разлив;
асфалтова настилка;
кофражи и бетони;
стоманена предпазна ограда и пътна маркировка.
Етап на предаване на обекта.

Представена е технологичната последователност на дейностите при
изпълнението на поръчката, като са посочени и отговорните лица за изпълнението
на дейностите.
Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната
хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за Показател „Методология на работа при изпълнение на СМР” (ОМ) и при наличието на която
„Методология на работа при изпълнение на СМР” (ОМ) на участник „Ратек“ ООД се
оценява с 20 точки.
След оценяване на техническите предложения на участниците, допуснати до
оценка на техническото предложение, резултатите са, както следва:
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№

Участник

Оценка
по
показател
„Методология на работа при
изпълнение на СМР”

1

Участник № 1 - “РАТЕК“ ООД

20 точки

2

Участник № 2 - “ПЪТПРИБОР” ООД

Предложен за отстраняване

С това комисията приключи своята работа на 21.08.2018 г., 14:00 ч.
Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите
предложения на участниците, ще се състои в сградата на Община Априлци, с адрес:
ул."Васил Левски" № 109, за което на профила на купувача ще бъде публикувано
съобщение.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Павлин Петков /………/П/……..…../
Членове:
1.

Марина Хаджиева /………/П/……..…../

2.

Марко Пенов /………/П/……..…../

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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