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ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1156 от 06.07.2017 г. и Заповед № ЗК – 1159
от 06.07.2017 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
„Ремонтни дейности на пътна настилка в Община Силистра”.

На 02.08.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1156 от
06.07.2017 г. и Заповед № ЗК – 1159 от 06.07.2017 г. на кмета на Община Силистра д-р Юлиян
Найденов Найденов
Предвид изложеното в Протокол № 1 и Протокол № 2, от работата на комисията, относно
проверка за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя, комисията премина към разглеждане на техническите
предложения на участниците за съответствие с предварително обявените условия.
Комисията разгледа техническите предложения на закрити заседания, в реда на постъпване
на офертите, както следва:
„Пътно строителство” АД
В Техническите предложения за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 117 (сто и седемнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване
на Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20,
ал.4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни
обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор; за срок на валидност на офертата; за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП
(неприложима); за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП
(неприложима); за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от
ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като 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:
Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническото задание на
Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, разработена и съдържаща: описание
и сравнително аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с
действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти.
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,
доставка и влагане на необходимите строителни материали. Общо е описана технологията и
последователността на изпълнение на видовете работи; описано е разпределението на техническите
и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството. Приложен е списък с
описание на материалите, които ще бъдат използвани в строителството, с посочени данни за
качество – стандарт. Участникът е предвидил няколко мерки по опазване на околната среда,
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и план за предотвратяване и
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ликвидиране на пожари и аварии, и за евакуация на работещите и на намиращите се на
строителната площадка. Изложении са организационни мерки за предотвратяване и преодоляване
на основните рискове при изпълнение на поръчката, които са общи и не са свързани в достатъчна
степен с конкретните обекти на интервенция.
Участникът прилага 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.
Единодушното мнение на комисията е:
От представеното Техническо предложение на „Пътно строителство” АД става ясно, че
същото е изготвено при съблюдаване на поставените изисквания в документацията за участие и
отговаря общо на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на
възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, но същото е бланкетно и обема на
информация и данни, удостоверяващи възможността на участника да изпълни качествено и в срок е
общ (недостатъчно конкретизиран), съгласно нормативните изисквания. Същото е в съответствие с
техническата спецификация за всички видове работи по предмета на поръчката.
Предвид гореизложеното, съобразно методиката за оценка, комисията оцени техническото
предложение на участника, като отсъди 25 т. /двадесет и пет/ точки.
„Пътперфект - Т” ЕАД
В Техническите предложения за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20,
ал.4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни
обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор; за срок на валидност на офертата; за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП;
за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП (неприложимо); за
спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като 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:
Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническото задание на
Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща:
изключително подробно описание и аргументиран подход и организация за изпълнението на
дейностите, съобразен с действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и
стандарти.
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката
съдържа: пълна технологична последователност (етапи) на строителните процеси, всички етапи и
организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на
качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, доставка и влагане
на необходимите строителни материали. Подробно е описана е технологията и последователността
на изпълнение на всички видове работи; подробно е описано разпределението на техническите и
човешки ресурси (изключително подробен линеен график), предвиждани за изпълнението на
строителството. Описани са материалите, които ще бъдат използвани в строителството, с посочени
сертификати за качество. Участникът е представил всички мерки по опазване на околната среда,
както и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изложении са конкретни и
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адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на основните рискове при
изпълнение на поръчката.
Участникът прилага Линеен график за изпълнение, от който е видна пълната времева и
технологична последователност на изпълнение на всички видове 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.
Единодушното мнение на комисията е:
От представеното Техническо предложение на „Пътперфект - Т” ЕАД, 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.
Предвид гореизложеното, съобразно методиката за оценка, комисията оцени техническото
предложение на участника, като отсъди 50 т. /петдесет/ точки.
„Пътстроймонтаж” ООД
В Техническите предложения за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 85 (осемдесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20,
ал.4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни
обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор; за срок на валидност на офертата; за спазване на специалните
условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като 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:
Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническото задание на
Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща:
подробно описание и аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите,
съобразен с действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти.
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката
съдържа: технологичната последователност (етапи) на строителните процеси, етапите и
организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на
качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, доставка и влагане
на необходимите строителни материали. Описана е технологията и последователността на
изпълнение на видовете работи; описано е разпределението на техническите и човешки ресурси,
предвиждани за изпълнението на строителството. Описани са материалите, които ще бъдат
използвани в строителството, с посочени сертификати за качество. Участникът е представил мерки
по опазване на околната среда, както и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд. Изложении са конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и
преодоляване на основните рискове при изпълнение на поръчката.
Участникът прилага Линеен график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната
последователност на изпълнение на всички строителни дейности при реализиране на поръчката,
съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната
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обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и включва
пълния обем работи заложени от Възложителя. Същият предвижда значително по-кратък срок на
изпълнение във времево отношение спрямо останалите участници, което от своя страна не
гарантира по-качествено и по-пълно изпълнение на поръчката. Технологичната последователност и
сроковете за «узряване» на асфалта са намалени, което от своя страна може да доведе до по-бързо
износване на същия.
Единодушното мнение на комисията е:
От представеното Техническо предложение на „Пътстроймонтаж” ООД става ясно, че същото
е изготвено при съблюдаване на поставените изисквания в документацията за участие и отговаря
на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и
съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.
Предвид гореизложеното, съобразно методиката за оценка, комисията оцени техническото
предложение на участника, като отсъди 25 т. /двадесет и пет/ точки.
Предвид гореизложеното, в хода на проведените заседания (02.08.2017 – 07.08.2017г.),
комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участници, извършвайки
всички необходими проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Оценка
се извърши при условията и по реда на методиката за оценка, подробно описана в Приложение № 2
от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.
Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо заседание за отваряне на
ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение за 10.08.2017 г. от 11:00
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=384.
Настоящият протокол е съставен на 07.08.2017г.

Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева – Добрева _____П______
Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Боян Кирилов Боянов

_____П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2. Йордан Борисов Владимиров

_____П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

3. арх. Марин Неделчев

_____П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

4. инж. Весела Димитрова Тодорова

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

5. Николай Михайлов Николов
6. Пламен Стоянов Петров

_____П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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