ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и
изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във връзка с реализацията на проект
по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.
Предвид изложеното в Протокол № 1, за работата на комисия назначена със Заповед № ЗК- 372 704 от
19.04.2017 г., с писмо с Изх. № К-2154, спазвайки разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, при спазване
Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията изпраща Протокол № 1 от своята работа
до участника в настоящата обществена поръчка, с електронно писмо (Email) на 09.05.2017г, в 16:39 часа,
подписани с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК943/20.06.2013 г.
Допълнителните документи на участника са заведени в деловодната система на Община Силистра в
рамките на посочен от комисията срок на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП с Вх.№К2154#1 на
11.05.2017г. в 10:31ч.
На 17.05.2017 г. от 10.30ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала)
на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените
документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя и разгледа техническото предложение на участника за съответствие с
изискванията на възложителя.
Комисията провери допълнително представените документи и установи: участникът е отстранил
констатираната непълнота в ЕЕДОП, а именно: представя коректно попълнени нови ЕЕДОП – и от името
на участника ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ” и от името на водещия партньор в ДЗЗД - „СТОЯНОВ 06” ЕООД – в
които са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по отношение на плащането на
данъци или социално осигурителни вноски.
Във връзка с установените непълноти в ЕЕДОП на „ДЕКУМАНУС” ООД, в представения при
изискване от комисията нов ЕЕДОП от името на „ДЕКУМАНУС” ООД – партньор в ДЗЗД, е вписан уеб
адреса, органа или службата, издаваща документа по отношение на плащането на данъци или социално
осигурителни вноски; в Част III, раздел Г на ЕЕДОП икономическият оператор отбелязва отговор „Не” и
допълва полето с текст, че дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
съгласно т. 3 от ЗИФОДРЮПНД; в част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, са допълнени всички
относими части/раздели/точки.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника, преценката
на комисията е, че участника ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ” доказва съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
Комисията продължи работата си по разглеждане та техническото предложение на участника, за
съответствие с предварително обявените условия описани в Раздел V. Указания за подготовка на офертата, т.
3 Съдържание на офертата на документацията за участие и изискванията на Техническата спецификация и
действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове
работи, предмет на поръчката.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа”, с
Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Техническото предложение, съдържа следните предложения за изпълнение на предмета на поръчката:
т.1.Срок за изготвяне на инвестиционен технически проект по всички части - 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от датата на сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за
строеж с приемо-предавателен протокол.
т.2. Срок за отстраняване на непълноти и/или нередовности по предадения технически инвестиционен
проект – до 10 (десет) календарни дни, считано от писменото уведомление на Възложителя. След
отстраняване на всички непълноти/нередовности по проекта от страна на Изпълнителя, страните по
настоящия договор подписват окончателен протокол за приемане на проекта без забележки.
т.3. Срок за изпълнение на СМР за обекта 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на
подписване на Акт образец 2 и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво за обекта и приключва с издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа /Акт образец 15 за същия/.
т.4. Срок за упражняване на авторски надзор – от датата на подписване на Акт образец 2 и 2а за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта до Въвеждане на
обекта в експлоатация.
В две закрити заседания (на 17.05.2017г и на 18.05.2017г.), всеки един от членовете на комисията се
запозна лично с цялостното съдържание на предложението на участника. След обсъждане и анализ на
изложената информация, комисията излага следните мотиви и аргументи: Техническото предложение е в
съответствие с предварително обявените условия, както и с правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право.
Предложението е изготвено е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на
Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: подробно
описане и аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с действащото
законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и
предаването на инвестиционния технически проект, вкл. отстраняването на забележки/нередовности по
предадения проект. Описани са подробно частите на проекта, тяхната последователност на изпълнение,
сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на проектирането.
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката
съдържа: етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за
контрол на качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за
доставка на основните материали и оборудването. Описана е технологията и последователността на
изпълнение на видовете работи; описание на разпределението на техническите и човешки ресурси,
предвиждани за изпълнението на строителството. Приложен е списък на основните материали, които ще
бъдат използвани в строителството на обекта, придружен от сертификати за качество и декларации за
съответствие на материали. Участникът е представил и списък на предвидената механизация, машини и
транспортни средства за изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя; план за управление на
риска при изпълнение на поръчката, както и план за управление и опазването на околната среда.
Към подхода за изпъление на строителството, участникът прилага Диаграма на работната ръка и
Линеен график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение
на всички дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника
срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е
изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложени от Възложителя.
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Участникът излага конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване
на основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на
авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ.
В изготвения план за управление и опазването на околната среда участникът посоча конкретни
организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда.
Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на ДЗЗД
„ДИРЕКТ СТРОЙ” става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в
документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е
изготвено по образеца на възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни,
удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно
нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета
на поръчката.
В резултат от работата си, отразена в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията оцени
техническото предложение, съобразно методиката за оценка, както следва:
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Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи открито заседание, за отваряне на ценовото
предложение и оповестяване на предлаганата цена за изпълнение за 23.05.2017 г. от 15:00 ч. в ст. 202
(заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.
Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=378.
Настоящият протокол е съставен на 18.05.2017г.
Председател: Николай Николов ______П_______Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Юлия Василева

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. Румяна Петрушева

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

3. Павел Павлов

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

4. арх. Марин Неделчев

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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