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ПРОТОКОЛ № 4
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., издадена от д-р
Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5,
ал.9 от ЗОП, в състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ”
Членове:
1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси”
4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
В периода 02.11.2017 г. – 10.11.2017 г., при спазване разпоредбата на чл. 56, ал.
1 от ППЗОП, комисията проведе пет закрити заседания за разглеждане на
представените технически предложения в оферти за участие в обществената
поръчка.
Допуснатите оферти бяха разгледани и проверени за съответствие с
предварително обявените условия. Всеки член на комисията направи своя коментар по
отношение на направените констатации. След обсъждането, комисията обобщи
резултата от проверката и направи следното оценяване в съответствие с утвърдената
методика:
СИ - Срок за изпълнение.
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На основание предложения от участниците срок за изпълнение, комисията
определи следните точки:

№
по

СИi на
Участник

ред

СИ - Срок за изпълнение

съответния
участник

СИ min=90
Max бр. точки - 30

1
2

НСК СОФИЯ ЕООД
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА АД

90 кд

(90/90) х 30 = 30

90 кд

(90/90) х 30 = 30

4

СТРОЙПРОЕКТ ООД

90 кд

(90/90) х 30 = 30

5

РОСАТОМ ЕООД

90 кд

(90/90) х 30 = 30
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ТО – Техническа оценка

1.

НСК СОФИЯ ЕООД.
Макси

Поставе

мум

ни точки

точки
Техническо
предложение

40

35

Поставе
Техническа оценка:
(ТО)

ни точки
До 40 т

от

(Мотиви за поставените оценки)

комисия
та

Кратко описание на
техническото
предложение

Участникът е посочил, че разполага с
необходимата работна сила и техническо
оборудване и съответния брой работници и
вид
техника,
които
ще
бъдат
на
разположение за изпълнението на обекта.
Предвидено е работната ръка да бъде
разпределена максимално ефективно, с
оглед да няма голяма динамика и
струпване на голям брой работници на
строителната площадка в периода на
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изпълнение на обекта. По време на целия
работен процес се предвижда да се
извършва стриктен контрол от Техническия
ръководител на обекта.
І-ва степен – Базови
изисквания

10 т

10 т

С линейния календарен план са
установени сроковете за изпълнение на
СМР за обекта като цяло, на база правилно
разработени технология, последователност
и взаимна връзка за изпълнение на СМР.
От приложения линеен график е
видно, че СМР ще бъдат завършени за 90
/деветдесет/ календарни дни. Видно е, че
е приложена паралелна организация на
изпълнение на работите. Работата на
обекта
ще
стартира
веднага
след
откриването на строителната площадка.
В
приложения
линеен
график
подробно и реалистично са показани
последователността и продължителността
на всички строителни процеси, като са
приложени правилата и принципите на
организацията
на
строителството
и
строителното производство.
При изпълнението на възложените
СМР, с оглед оптимизиране на срока за
изпълнение, в съответствие с изискването
на Възложителя, ще се използва смесен
метод на планиране на дейностите. Той

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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

4

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

включва в себе си последователен метод
(изпълнение на работа една след друга) и
успореден (няколко вида работа се
изпълнява едновременно). При смесения
метод,
следвайки
технологическата
последователност
и
изискването
за
осигуряване на достатъчен работен фронт
на всяка бригада, постепенно се включват
работите една след друга, така че с течение
на времето се получава едновременно
извършване на няколко работи, а понякога само на една. Тук срокът на строителството
е по-кратък от този при последователния и
по-дълъг от този при успоредния,
Всички материали, които се влагат
при изпълнението на СМР, според условията
на договора ще бъдат нови продукти. Всяка
доставка на материали и оборудване на
строителната площадката или в складовете
на Изпълнителя ще бъде придружена със
сертификат за качество в съответствие с
определените
технически
стандарти,
спецификации или одобрени мостри и
каталози и доставените материали да бъдат
внимателно съхранявани до влагането им в
работите.
„НСК София“ ЕООД е собственик на
разнообразна
строителна
механизация,
строителни машини и оборудване, с които
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може да обезпечи срочното и качествено
изпълнение на всички СМР предвидни за
реализация на обекта.
ІІ-ра или ІІІ-та степен:
1. Разпределение
на човешки ресурси

0 т, 5 т

10 т

-

Участникът
е
представил
разпределение
на
човешките
ресурси и отговорностите им в
процеса
на
изпълнение
на
дейностите в съответните срокове.
От направеното разпределение е
видно, че:

-

В разпределението на дейностите
са
предвидени
мерки
за
обезпечаване на присъствието на
експерти и работници във всички
необходими места и във всички
необходими моменти.

или
10 т

Участникът
заявява,
че
всички
дейности, предмет на поръчката, са
обезпечени с хора и машини, като
разпределението им е съобразено със срока
за изпълнение на съответната дейност,
представен
в
Линейния
график
за
изпълнение с диаграма на работната ръка.
След подписване на Договора за възлагане
на
поръчката,
по
предложения
на
Управителя на „НСК София“ ЕООД, ще се
сформира пълния екип от инженернотехнически специалисти за изпълнение на
поръчката. Предвижда се състава на екипа
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за изпълнение на строителството да
включва
длъжности
със
съответни
задължения по време на изпълнение на
строежа
„НСК София“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип за изпълнение на
подобни поръчки. Персоналът на фирмата
преминава периодично на обучение и
инструктажи за повишаване на своята
компетентност
и
квалификация.
Инструктажите и обучението са извършвани
от специалисти във фирмата или от външни
лектори от Центрове за професионално
обучение.
Предвидена е система за
взаимозаменяемост
и
обезпечаване на присъствие
на експерти и работници във
всички необходими места и
във
всички
необходими
моменти.
В техническото предложение е
посочено, че дружеството във всеки момент
ще е в готовност да осигури допълнителни
квалифицирани кадри и работна ръка, тъй
като същото разполага с такава и може в
кратък срок да реагира според нуждата. На
обекта ще работят екипи съставени от
равностойни
и
взаимнозаменяеми
специалисти, доказали се в професията си,
-
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снабдени с необходимите инструменти и
механизация. Ако се появи необходимост от
изпълнението на непредвидени количества
и/или видове СМР, участникът предвижда
увеличаване
на
броя
служители
и
работници до необходимия изпълнителски
състав. Това ще се осъществи с налични
ресурси или новоназначени квалифицирани
работници с оглед спазване на договорния
срок. За изпълнението на предвидените в
предмета
на
поръчката
строителни
дейности е предвидено комплектоване на
всеки
от
екипите
с
необходимата
строителна техника и машини, съобразно
обхвата на СМР, които ще изпълняват. За
успешно и безпроблемно завършване на
обекта
е
предвидено
оптимално
разпределение на ключовия персонал и
механизация на няколко групи. Всяка една
група ще разполага с оптимален брой и вид
на механизация и човешки ресурс за
навременно и безпроблемно изпълнение на
заложените в групата видове СМР.
Линейният план график за изпълнението на
строителството е съобразен с обезпечаване
на работниците за всеки вид работа в
точния момент и на конкретните места от
обекта. За изпълнението на обекта ще
бъдат
обособени отделни
звена от
специалисти с постоянна численост за всеки
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отделен етап.
Предвидена е система за
вътрешна комуникация между
служителите,
която
дава
информация за наличие на
адекватна
и
бърза
комуникация, като под такава
следва
да
се
разбира
комуникация,
недопускаща
неизпълнение на конкретни
задължения на служителите,
както и забавяне на техните
конкретни задължения.
Изградената в „НСК София“ ЕООД
вътрешно
фирмена
комуникационна
система, гарантира адекватно и бързо
изпълнение както на плануваните, така и на
поетапно
и
спешно
възникнали
за
изпълнение дейности. Системата също така
предвижда:
-

Постоянното присъствие на техническият
ръководил на обекта - това е факторът
който гарантира непрекъснатия надзор и
управление на процесите. По този начин се
осъществява
постоянна
връзка
със
строителите и снабдителите на обекта,
както и с охраната.
Техническият
ръководител
е
в
непрекъсната
връзка
и
контакт
с
Управителя на фирмата дори в моментите
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когато е ангажиран административно.
Техническият ръководител присъства по
всяко време на строителната площадка и е
в непрекъсната връзка с всички участници в
процеса
ръководители,
строители,
снабдяване, механизация, координатора по
ЗБУТ, както и с Възложителя и Строителния
надзор.
Всички участници в процеса имат осигурена
мобилна връзка.
С отчетността за ежедневното изпълнение
на СМР се запознават всички участници в
процеса. Отчетно информационната схема в
дружеството е практика, която помага за
своевременно реагиране във всяка ситуация
и предприемане на адекватни действия.
2. Използване на

0 т, 5 т

машини и

или

оборудване

10 т

5т

- Участникът
е
представил
обосновка относно техническото
оборудване,
необходимо
за
изпълнение на поръчката, но
също така:
- Предвидени са конкретни мерки,
допълнително
гарантиращи
недопускане на отклонение от
предвиденото
използване
на
техническото оборудване.
- Дружеството разполага с механизация
повече
от
необходимата
за
изпълнение на поръчката, включена
в
ресурсната
обезпеченост
за
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периода на изпълнение и в случай на
необходимост
своевременно
ще
осигури
резервна
техника
и
строителна механизация.
- Във всеки момент имат готовност за
подмяна на машината с аналогична;
- Сигурността на механизацията е
гарантирана
с
осигурената
денонощна охрана на обекта.
- Цялата механизация е под стриктен
технически контрол на оторизирани
органи—
сервиз
и
държавни
контролни органи. При евентуално
констатиране на нива на шум и
вибрации
над
допустимите,
механизацията ще бъде заменена с
аналогична до отстраняване на
повредата.
- Машините се управляват от лица
преминали специално обучение и
съответното
удостоверение
за
управление. Участникът посочва, че
същите притежават богат опит и
могат да бъдат заменяни при
управлението на различните машини.
- Фирмата разполага със механизирам
цех за ремонт на машините, което е
гарантиращ фактор за поддържане
на машините в изправност във всеки
момент.
Всички машини - дребна и едра строителна
техника, които ще бъдат на разположение
за изпълнението на обекта, са добре
поддържани,
редовно
обслужвани
и
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притежават
необходимите
изрядни
документи
за
техническа
годност.
Участникът посочва, че има сключени
договори със специализирани сервизи за
поддръжка и ремонт, които се грижат за
машините и са на разположение при
необходимост за отстраняване на повреди и
ремонти.
3. Доставка на
материали

0т, 5 т

10 т

- Участникът е представил план за
производство/доставка
и
използване
на
материали в
съответствие
с
графика
(
включително
сертификати,
място
на
производство
и
товарене, начин на съхранение и
транспортиране),
но
е
предвидил и :

или
10 т

- Система за вътрешен контрол на
използваните
материали
и
съответствието
им
с
техническите спецификации.
- Контролът
на
качеството
на
доставяните
материали
ще
се
осигурява при производството им,
при транспортирането им, при
разтоварването им, по време на
временното
им
складиране,
превозването им от временния склад
до влагането и използването им по
време на изпълнението на СМР.
- Материалите ще се транспортират и
съхраняват съгласно изискванията на
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производителя им.
- Всички
материали,
вложени
в
строежа, ще са нови и ще отговарят
на изискванията от Техническата
спецификация,
тръжната
и
проектната документация и на
законово
установените
стандартизационни и регулиращи
строителството документи.
- В работата си участникът ще използва
само тези материали, продукти и
технологично
оборудване,
които
първоначално са били определени по
проект или добавени след одобрено
искане за замяна.
- Доставката
на
строителните
материали
и
технологичното
оборудване е пряко обвързана с
изпълнението на строителството, т.е.
необходимостта от тях възниква в
определен момент и за реализиране
на определено количество СМР.
Именно
по
тази
причина
Изпълнителят ще положи всички
усилия и ще организира доставките
по такъв начин, че да се спазва
регулярност, да се сведе до
минимум
продължителността
на
складиране
на
строителната
площадка
на
материали,
като
планира доставките така, че да
съвпадат
с
нуждите
на
строителството. Изпълнителят няма
да
съхранява
на
Площадката
ненужни материали.
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Предвидена е система за срочна
подмяна
на
материалите
при
установяване на несъответствие, както и
система за контролирана замяна при
обективна необходимост, с цел запазване
интересите на възложителя и постигане
на предвиденото в проекта качество.
Всички
искания
за
замяна
на
материали
или
други
промени
в
изискваното от Договора трябва ще бъдат
придружени със списък на артикулите,
които
са
засегнати
от
такава
замяна/промяна. Ако това не е направено
Възложителя и Строителния надзор имат
правото да анулира всяко одобрение за
замяна или промяна и да нареди, за сметка
на Изпълнителя, отстраняването на такава
работа и заменянето и с работа, отговаряща
на изискванията на Договора. Всички
заменени материали ще бъдат натоварени,
транспортирани
и
съхранявани
в
съответствие
с
инструкциите
на
производителя, освен ако не е упоменато
друго.
Изпълнителят уточнява, че няма да
предявява иск за удължаване на времето
или за нанесени щети в следствие на
забавяне от страна на Възложителя и
Строителния надзор при разглеждането на
предложената замяна или пропуск на двете
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страни да одобрят предложените от
Изпълнителя промени. Всяко забавяне,
произтичащо от разглеждане и одобрение
за замяна ще бъде единствено отговорност
на Изпълнителя, изискващ тази промяна,
като същият ще организира дейностите си
така, че да компенсира за загубеното
време.
Фирма „НСК София“ ЕООД предлагат
допълнителни, конкретни мерки за
осигуряване
на
качественото
изпълнение на поръчката..
-Степен на въздействие върху
изпълнението на възникване на
риска.
Оценка на риска. Оценката на риска се
извършва основно на две нива. Първото
ниво е оценка на риска, е свързано с
конкретното осъществяване на целите на
проекта в
рамките
на планираното
времетраене и бюджет. Тук оценката на
риска се извършва от гледна точка на
управлението на инвестиционния проект.
Второто ниво е оценка на риска на
изчислената ефективност на проекта.
Конкретен количествен измерител на риска
се появява единствено при оценка на
икономическия ефект. При другите видове
ефективност
–
социална,
културна,
образователна и др. оценката е субективна.
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Мерки за предотвратяване на рисковете:
- Назначаване от страна на Възложителя
на лице (или екип) за управлението на
проекта – може и собствен персонал
- Изработване на стратегия и програма
за проекта
- Разглеждане на всички въпроси,
свързани с идентифициране и оценка
на риска
- Планиране на отговори и действия
- Постоянен поглед върху възможните
рискове
Когато изпълнението на обекта се
реализира в рамките на одобрения план не
са необходими коригиращи действия. В
случай
на
несъответствие
между
фактическото изпълнение и планираното е
необходимо предприемане на коригиращи
действия.
Дефинирането на коригиращите
действия ще се извършва в документ, който
е част от цялостния документ „Стратегия за
управление на риска” и се нарича „План за
управление на риска”. Той ще се състои от
две основни части: описание на дейностите,
които ще се извършат, за да се поеме риска
и актуализиране на „план на разпределение
на отговорностите”, ако има такъв или чрез
разработването му .
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ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД.
Макси

Поставе

мум

ни точки

точки
Техническо
предложение

40

35

Поставе
Техническа оценка:
(ТО)

ни точки
До 40 т

от

(Мотиви за поставените оценки)

комисия
та

Кратко описание на

„Водно строителство Силистра“ АД посочва,
че разполага с нужния управленски екип от
висококвалифицирани
специалисти
–
инженери, строителни техници, а също така
и изпълнителски кадри. Посочват, че
всички те притежават нужния опит в
сферата на строителното производство,
което ще допринесе за стриктното спазване
на предвидените срокове, а също така и за
тяхното скъсяване при необходимост.

техническото
предложение

І-ва степен – Базови
изисквания

10 т

10 т

Дружеството посочва, че разполага с
ясно разписани и разработени практики и
необходимите договори по отношение
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доставка на материали за строителство в
целия обхват на обществената поръчка,
което им гарантира пълна и качествена
организация по доставка, полагане и
монтаж на строителни материали и
елементи на обекта във възможно найкратки срокове, без никакви рискове от
забавяне и протакване.
Посочват
също,
че
всички
необходими
материали
ще
бъдат
своевременно
заявени,
съобразно
предварително подаден подробен графика
на доставка към всички контрагенти.
Имат установена практика и стабилна
възможност за осигураване на собствени
средства за предварителна доставка на
нужните строителни материали, както и за
стартиране на строителния процес. Имат
строго изградена система за заплащане с
всички контрагенти по отношение на
доставката на строителните материали,
което е изградено на годините доверие.
Цялата техника с която разполагат е
мобилна и в най-кратки срокове, предвид
близкото
разположение
на
тяхната
строително – ремонтна база може да бъде
доставена до строителната площадка.
Екипите са поддържани през цялото време в
готовност, специалистите им са с нужния
опит да реагират във възможно най-кратко
време, в полза на Възложителя за
намаляване времето на изпълнение, при
изрично
искане
от
негова
страна.
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Разполагат с всякаква специализирана
строителна техника и имат готовност да я
стационират в непосредствена близост до
обекта. Поддържат в готовност сервизни
екипи и мобилна работилница. Посочват, че
това обстоятелство е преимущество, даващо
основание за намаляване на срока за
изпълнение в полза на Възложителя с оглед
бързата реакция на сервизните екипи в
случай на авария на машина и свеждане до
минимум времето на престой в резултат на
аварията.
ІІ-ра или ІІІ-та степен:
1. Разпределение
на човешки ресурси

0 т, 5 т

5т

-

или
10 т

Предвидена е система за
вътрешна комуникация между
служителите,
която
дава
информация за наличие на
адекватна
и
бърза
комуникация, като под такава
следва
да
се
разбира
комуникация,
недопускаща
неизпълнение на конкретни
задължения на служителите,
както и забавяне на техните
конкретни задължения.

1-ви тип - Административна връзка
Този тип връзка ще се осъществява по
два начина:
- чрез e-mail - неофициален начин за
кореспонденция, а с поставен електронен
подпис
официален
начин
за
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кореспонденция ;
- чрез факс или писмо по поща официален начин.
П-ри тип - Работна връзка
Тя ще се осъществява чрез мобилен или
стационарен телефон.
Дружеството
има
организирана
постоянна
мобилна
връзка
между
ръководния, техническия и изпълнителния
състав, чрез снабдяване с мобилни апарати.
През времетраенето на изпълнението на
СМР ще бъде гарантирана и постоянна
мобилна
връзка
с
Възложителя,
Консултанта,
упражняващ
строителен
надзор, Ръководителя на обекта, Началника
на асфалтовата база, Началника на
кариерата, Управителя на дружеството,
Началника на механизацията, Техническите
ръководители, Експертите от екипа за
управление на строителния процес и
изпълнителския персонал. Посочено е, че
постоянно действащата мобилна връзка във
фирмата позволява една перфектна и бърза
съгласуваност
при
управлението
на
трудовите и материални ресурси.
Най-големи
права
притежава
Възложителят, като неговите указания са
задължителни за изпълнение от всички
останали участници в строителния процес.
На по-ниско ниво са разположени
Консултантът
упражняващ
строителен
надзор.
По-долу на йерархичната стълба стои
Строителят изпълняващ указанията на
всички
по-горестоящи
в
йерархията
участници
в
строителния
процес.
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Строителят комуникира с всички погорестоящи участници.
Вътрешната
комуникация
включва
контактите и връзките в структурата на
дружеството. Най-често това са служебните
разговори, които се водят, инструктажите,
събранията, заседанията, оперативките и
др. Отчетите, заповедите, писмените
нареждания, записките и други документи,
засягащи
вътрешно
организационния
строеж и вътрешно организационните
проблеми, ще се свеждат до знанието на
преките отговорници за изпълнението. При
необходимост ще се уведомяват и другите
участници в строителството. В случаите,
когато това касае проблеми, изискващи
намесата на други институции, чрез
Възложителя същите ще се уведомяват и
ще се поканват на работна среща за
решаване на проблемите.
Участникът заявява, че от опита, който
притежава в организацията на строителния
процес, е предвидил използването на
следната
система
за
вътрешна
комуникация:
Основно вербална комуникация ще се
прилага
при
комуникацията
между
ръководителя на обекта и техническите
лица
от
екипа
за
управление
на
строителството. По същия начин ще се
комуникира и между другите участници в
строителството.
Периодичните
работни
срещи ще се извършват в присъствието на
всички членове на ръководния екип.
Използването на този вид комуникация ще
даде възможност на всички за ясно и точно
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приемане на информацията и недопускане
на отклонения от поставените задачи.
1. Всички машинисти и шофьори ще
бъдат снабдени със служебни мобилни
апарати, като по този начин дружеството
счита, че комуникацията по всички нива по
хоризонтала и вертикала може да се
осъществява със 100% сигурност във всеки
един момент и от всяко едно място на
строителния обект.
2. Ръководителят
на
обекта
и
Техническите ръководители ще бъдат
оборудвани с устройства за безжичен
интернет. Информацията, която ще се
предава по телефона, отнасяща се до
заявка на материали, техника или трудов
ресурс, ще се потвърждава и чрез
електронната поща. По този начин всички
заявки и основни разпореждания могат да
се проследят и нито един от участниците
няма да допусне неизпълнение на заявка
или конкретно разпореждане.
3. Участникът
посочва,
че
от
дългогодишния опит, който има,
е
установил, че при такава организация, не се
допуска отклонение или забавяне на
поставените задачи.
4. Изградената
система
от
невербално общуване чрез знаци е много
широко застъпена при работа в близост до
строителната техника. Между преките
изпълнители на СМР - работници, водачи на
транспортна и строителна техника и преки
ръководители съществува система от знаци
за указания при работа. По този начин се
изключва напълно грешното подаване на
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информация
между
шофьора
и/или
машиниста и напътстващото лице. Ползата
от този вид комуникация е постигане на поголяма бързина и точност при изпълнение
на дейностите.
5. Епистоларните
вътрешни
комуникации ще се извършват, чрез
издаване на заповеди в писмена форма от
управителя на дружеството. Такива са
всички заповеди за назначаване на
ръководния екип за обекта, заповеди за
промяна на работното време и др.
По същия начин ръководителят на
обекта ще предоставя докладни записки при
констатиране
на
неизпълнение
на
служебните задължения от даден работник,
констатиране на нередности и др.
6. За
бързото
и
коректно
комуникиране в системата на дружеството е
заложен
принципа
техническите
ръководители да комуникират директно с
конкретните бази и складови помещения, с
Кариерата за доставка на скални материали
и с външните доставчици посредством
заявки по ел. поща. По този начин се
печели много време и няма неточности
и/или ненавременно подадена информация
за нужните на обекта механизация и/или
строителни продукти.
7. Комуникацията между участниците
в строителството (възложител, консултант
упражняващ
строителен
надзор
и
изпълнител) ще се извършва в писмена
форма, по електронна поща, по факс и чрез
мобилен телефон.
Постоянно
действащата
мобилна
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10 т

връзка, чрез мобилни телефони и безжичен
интернет, ще позволява и гарантира една
перфектна,
бърза
и
недопускаща
неизпълнение
съгласуваност
при
управлението на трудовите и материални
ресурси.
- Участникът
е
представил
обосновка относно техническото
оборудване,
необходимо
за
изпълнение на поръчката, но
също така:
- Предвидени са конкретни мерки,
допълнително
гарантиращи
недопускане на отклонение от
предвиденото
използване
на
техническото оборудване.
За изпълнението на предвидените
в предмета на поръчката строителни
дейности предвиждат комплектоване на
всеки от екипите с необходимата
строителна
техника
и
машини,
съобразно обхвата на СМР, които ще
изпълняват.
Поради вероятността, да се появят
непредвидени СМР, както и аварии на
работещата
строителна
техника
предвиждат
резервни
ресурси
(собствени)
от
такава
техника.
Дружеството разполага и със собствена
ремонтна работилница, която е оборудвана
с изискуемия инструментариум и халета за
извършване на текущи ремонтни дейности
на строителните машини и автомобилите.
Преди започване на строителството ще
се извършва преглед на всички автомобили
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и строителни машини, които ще се
използват на обекта. Освен това всеки ден
водачите на МПС и машинистите на СМ ще
извършват преглед на състоянието на
машината и при наличие на неизправност,
машината ще се заменя с друга със същите
производствени характеристики или с подобри. Замяната ще се съгласува с
възложителя.
Оперативното
управление
на
строителната механизация/автотранспорта
обхваща следните дейности:
- Планиране;
- Дефектация;
- Закупуване
на
материали
и
резервни части;
- Възлагане
и
извършване
на
ремонтната дейност;
- Контрол и отчетна документация;
- Ежедневна
заявка
за
механизация/автотранспорт;
- Определяне
на
механизация/автотранспорта, необходима
за строеж.
Планиране
на
процесите
в
механизацията/ автотранспорта.
Планови ремонти се предвиждат тогава,
когато завода производител е уточнил
периода или брой мото часове за планов
ремонт. Предвиждат се и средства за
ремонт.
Закупуване на материали и резервни
части
Закупуването на материали и резервни
части за ремонта се извършва след
дефектацията от снабдителя или механика
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на съответното звено. Главният Механик
изготвя заявки за необходимите материали
на база подадените поръчки.
Доставката
на
материалите
и
суровините се извършват от снабдителя
/механика/. Всички необходими материали
за изпълнение на поръчките се изписват от
Отговорник ремонтната дейност.
При закупуването на резервни части,
материали и ГСМ се изискват съответните
документи за качеството на продукта.
Възлагане и извършване на ремонтна
дейност
Извършването
на
техническото
обслужване
и
ремонт
на
пътностроителните
машини/автомобили
се
извършва както на местоработата им, така и
в ремонтната база.
Отговорник механизация, автотранспорт
и ремонтната дейност съвместно с
механика и машиниста/шофьора съставят
„Протокол
за
предаване
на
машината/автомобила
за
обслужване/ремонт“
с
констатирани
операции
за
извършване,когато
по
ориентировъчна
оценка
необходимите
средства за ремонт са над 1000лв.
Ремонтната дейност се възлага на
квалифицирани специалисти /механици,
монтьори и ел.техници/ за извършване на
посочените операции.
Контрол и отчетни документи
Контролът по време и при приключване
на обслужването или ремонта на машини/
автомобили
се
контролират,
за
установяване качеството на извършените
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операции и функционална годност,
Отговорник ремонтната дейност

от

- - Предвидена е възможност за
замяна
на
техническото
оборудване,
която
защитава
интересите на възложителя с
оглед
качеството
и
срочно
изпълнение на предмета на
поръчката (действия за реакция
при
отказ/инциденти
със
строителни машини включително
план за действие по заместване
и ремонт на унищожено или
повредено оборудване или на
оборудване с ограничен или
отнет достъп).
Фирмата ще осигури на обекта оборудване,
инструменти и механизация, които ще са
ефективни и подходящи за изпълняваните
работи, с необходимото качество и
количество за изпълнение на календарния
план за строителство. Ще се използва само
механизация в добро техническо състояние,
както и с такива мащаб и вид, които
позволяват
доброто
изпълнение
на
различните дейности, в рамките на
определения срок. Когато, според мнението
на Инвеститорския контрол, механизацията
е в лошо техническо състояние и не може
да осигури задоволително изпълнение или е
неподходяща за работата, ще бъде
заменена с нова, за да отговаря на
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изискванията на Възложителя.
3. Доставка на
материали

0т, 5 т
или
10 т

10 т

- Участникът е представил план за
производство/доставка
и
използване
на
материали в
съответствие
с
графика
(
включително
сертификати,
място
на
производство
и
товарене, начин на съхранение и
транспортиране),
но
е
предвидил и :
- Система за вътрешен контрол на
използваните
материали
и
съответствието
им
с
техническите спецификации.
Участникът
посочва,
че
всички
материали, вложени в работата
трябва да са нови, освен ако не е
посочено друго.
В работата могат да се използват
само тези продукти, които първоначално
са определени точно и/или добавени
след одобрено искане за замяна. Когато
исканията за замяна са одобрени, трябва
да се разбира, че такова одобрение е
условно и под стриктно подчинение на
всички изисквания на Договора и трябва
да отговаря на следните условия:
Всеки
материал
или
артикул
предаден за одобрение, на Възложителя
и Строителния надзор, трябва да е
равностоен
на
указания
в
Спецификацията материал или артикул.
Трябва да има готови наличности, от
същото
качество
и
достатъчно
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количество, за да се избегне забавяне
на работата по обекта. Материалите
трябва да отговарят на спецификацията,
трябва да са съвместими с проекта и
употребата им не трябва да налага
допълнителни работи или да изисква
промени в работата на който и да е друг
Конструктор;
За всички промени искането трябва
да
бъде
придружено
от
цялата
информация
необходима
на
Възложителя и Строителния надзор, за
да се направи оценката, включително
производителя или търговското име,
номер
на
модела,
описание
или
спецификация на предмета, данни за
характеристиката на работа, рапорти от
тестове,
протокол
за
дизайна,
изчисления,
мостри,
сервизно
обслужване и други данни, които могат
да се прилагат;
Допълнително Изпълнителят трябва
да преработи и предостави за одобрение
на Възложителя и Строителния надзор
всички Чертежи, които са засегнати от
всеки иск за замяна;
Предвидена е система за срочна
подмяна
на
материалите
при
установяване на несъответствие, както и
система за контролирана замяна при
обективна необходимост, с цел запазване
интересите на възложителя и постигане
на предвиденото в проекта качество.
Всички
искания
за
замяна
на
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материали
или
други
промени
в
изискваното от Договора трябва да
бъдат придружени със списък на
артикулите, които са засегнати от такава
замяна или промяна. Ако това не е
направено Възложителя и Строителния
надзор имат правото да анулира всяко
одобрение за замяна или промяна и да
нареди, за сметка на Изпълнителя,
отстраняването на такава работа и
заменянето и с работа, отговаряща на
изискванията на Договора, или да оцени
и добави допълнителните разходи,
произтичащи от замяната/направена от
Изпълнителя.
Всички
заменени
производствени
изделия и материали трябва да бъдат
свързани и изградени в съответствие с
печатната инструкция на производителя,
освен ако не е упоменато друго;
Изпълнителят няма и не трябва да
предявява иск
за удължаване
на
времето или за нанесени щети в
следствие на забавяне от страна на
Възложителя и Строителния надзор при
разглеждането на предложената замяна
или пропуск на двете страни да одобрят
предложените от Изпълнителя промени.
Всяко
забавяне,
произтичащо
от
разглеждане на одобрение за замяна ще
бъде
единствено
отговорност
на
Изпълнителя, изискващ тази промяна,
като същият ще организира дейностите
си така, че да компенсира за загубеното
време;
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Приемането на каквото и да е
предложение за замяна по никакъв
начин не освобождава Изпълнителя от
които и да е условия в Договорните
Документи.
Описание
на
експертите
и
взаимовръзката
между
тях
при
осигуряване контрола на качеството на
материалите
Доставката на материалите ще се
организира от ръководителя на обекта
след
получаване
на
заявките
от
техническите ръководители.
Фирма
„Водно
строителство
Силистра“ АД предлага допълнителни,
конкретни мерки за осигуряване на
качественото изпълнение на поръчката.
Методи за управление на сроковете за
извършване на строителството, възможни
проблеми на и извън строителната
площадка, управление на риска;
Процесите по формиране на срокове
за изпълнение на строителните процеси са
пряко свързани с тяхното правилно
разпределение за изпълнение, качествена
оценка на ресурси, в т.ч. време, материали,
работници, механизация и др, но също така
и правилно формиране на понятието
ОЦЕНКА НА РИСКА. Правилното разбиране
за понятието, методиката на тяхното
опознаване и оценка и правилно формиране
на дейността, така че те да бъдат сведени
до минимум дава възможността поставените
срокове, дейностите, намиращи се на пътя
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на критичните СМР да се сведат до
минимум. Предвид това ние успоредно с
формирането на организацията на работа се
прави оценка на основните рискове, които
биха указали негативно влияние и биха
довели до сътресение и/или блокиране на
работата по изпълнение на поръчката.
Управлението на рисковете в „Водно
строителство - Силистра” АД – гр. Силистра,
ще се осъществява на следните нива:
Стратегическо ниво – за рисковете,
свързани с управлението на фирмата.
Процесно ниво – за рисковете,
свързани с основните бизнес процеси в
фирмата.
Персонално ниво – за рисковете,
свързани с работата на всеки участник в
процеса.
Ръководството на Дружеството определя
като приоритетна задачата по създаване на
Корпоративната система за управление на
риска,
оказва
дългосрочна,
последователна, постоянна и енергична
подкрепа на нейното проектиране и
разработване и взема стратегическите
решения по нейното внедряване, контрол,
ресурсно и кадрово осигуряване.
Ръководството утвърждава анализа и
оценката на рисковете, произтичащи от
външни и вътрешни фактори, които биха
могли да въздействат върху развитието на
Дружеството и способността му да постигне
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целите си. То одобрява действия за
предотвратяване,
ограничаване,
въздействие и контрол на рисковете, които
са
елемент
на
дългосрочното
или
краткосрочното планиране.
Политиката по управление на риска
се ръководи от Управителя на Дружеството
и се внедрява от риск-мениджъра и неговия
екип, но тя ще произведе допълнителна
стойност и ще повиши конкурентното
предимство на Дружеството, само ако е
резултат от активното участие и пряката,
персонална ангажираност на средния
мениджърски състав, както и на всички
служители в техните сфери на дейност.
Системата за управление на риска може да
се прилага към всеки вид на риска,
независимо от неговия характер,
независимо дали има положителни или
отрицателни последици. Системата се
прилага за оценяване и управление на
рисковете при бизнес планиране,
управление на проекти и други дейности,
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точки и други дейности, при които има
необходимост от оценка и управление на
процеса.
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СТРОЙПРОЕКТ ООД.
Макси

Поставе

мум

ни точки

точки
Техническо
предложение

40

40

Поставе
Техническа оценка:
(ТО)

ни точки
До 40 т

от

(Мотиви за поставените оценки)

комисия
та

Кратко описание на

Фирмата е запозната в детайли с
особеностите на сградата, предмет на
настоящата поръчка Разработен е генерален
подход и методология на работа, основни
етапи за изпълнение на видовете СМР и
тяхната
последавателност
при
организацията
и
мобилизацията
на
използваните ресурси, технологията за
изпълнение и линеен график.

техническото
предложение

І-ва степен – Базови

10 т

10 т

При съставянето на програма за
изпълнението на предвидените в проекта
строителни и монтажни работи е направен
анализ на обезпечаването на всички
ресурси, които са свързани с качеството и

изисквания
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сроковете за изпълнение, а именно:
- Наличието на работна ръка и
технически
персонал
във
фирмата ;
- Наличието в района на източници
на материали и изделия и
съответните доставчици;
- Наличие
на
собствено
оборудване
и
механизация,
спомагателна
техника
и
приспособления,
както
и
специализирани
изделия
и
поддържащи механизми.
Фирмата
разполага
с
класифициран
персонал, подходящо оборудване, машини и
строителна механизация с достатъчен
капацитет за извършване на работата.
Въведена система за управление на
качеството ISO 9001.
В техническото предложение се отчита
факта, че реализирането на строителството
е свързано с използването на ресурси от
всякакво естество - различни видове
строителни материали, разнообразни по вид
технически ресурси (машини, съоръжения,
инвентар, инструменти и др.), човешки
ресурси с различна степен на квалификация
и не на последно място значителни
финансови и информационни ресурси
предвидени мерки и механизми за
оптимизиране на тяхното влагане и
рационално използване.
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С техническите преимущества на фирматаи
се
представят
технически
решения,
позволяващи,
съкращаване
на
необходимото време за изпълнение на
строително монтажните работи.
ІІ-ра или ІІІ-та степен:
1. Разпределение
на човешки ресурси

0 т, 5 т
или
10 т

10 т

Участникът
е
представил
разпределение на човешките ресурси и
отговорностите
им
в
процеса
на
изпълнение на дейностите в съответните
срокове. От направеното разпределение е
видно, че:
-

В разпределението на дейностите
са
предвидени
мерки
за
обезпечаване на присъствието на
експерти и работници във всички
необходими места и във всички
необходими моменти.

Участникът е посочил, че ресурсното
обезпечение на обекта с работна сила е
много важен фактор за изпълнение на
поръчката в срок.
При всички строителни работи,
свързани с дейностите по изпълнение на
поръчката,
ще
взeмe
участие
квалифициран ръководен технически и
изпълнителен персонал, с многогодишен
опит в изпълнението на аналогични
проекти, видно от представените в
офертата доказателства за технически
възможности и опит.
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За изпълнението на този обект ще
се мобилизират екип от експерти с
голям опит и познания в съответната
област, което ще даде възможност
строителството да бъде успешно и
качествено изпълнено, с което ще се
постигнат необходимите резултати от
проекта. Експертите, които ще се
ангажират за изпълнение предмета на
обществената
поръчка,
притежават
както индивидуален, така и екипен опит
при съвместната им работа.
Предвидена е система за
взаимозаменяемост
и
обезпечаване на присъствие
на експерти и работници във
всички необходими места и
във
всички
необходими
моменти.
Изпълнението
на
строителномонтажните работи в срока, посочен в
линейния
график,
е
обвързан
с
определяне на специализираните екипи.
Всеки специализиран екип включва
работни
звена
за
изпълнение
на
определените строителни дейности. В
табличен вид на ЛИНЕЕН ГРАФИК, са
представени както видовете СМР, които
всяко звено от екипа ще изпълнява, така
необходимия
човешки
ресурс
по
специалности, както и необходимата
строителна техника и механизация.
Изпълнителският състав е съобразен
с особеностите на отделните СМР и
-
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съвместяване
изпълнението
на
дейностите във всички корпуси на
детската ясла.
На
обекта
ще
работят
екипи,
съставени
от
равностойни
и
взаимнозаменяеми
специалисти,
доказали се в професията си, снабдени
с
необходимите
инструменти
и
механизация.
В
случай,
че
се
появи
необходимост
от
изпълнението
на
непредвидени количества и видове СМР,
предвиждат увеличаване на броя до
необходимия изпълнителски състав с
налични ресурси или новоназначени
квалифицирани работници на трудов
договор с оглед спазване на договорния
срок.
За изпълнението на предвидените
в предмета на поръчката строителни
дейности предвиждат комплектоване на
всеки от екипите с необходимата
строителна
техника
и
машини,
съобразно обхвата на СМР, които ще
изпълняват.
Поради вероятността, да се появят
непредвидени СМР, както и аварии на
работещата
строителна
техника,
предвиждат
резервни
ресурси
(собствени) от такава техника.
Така изградените екипи ще работят
съгласувано под общото ръководство на
Техническият ръководител.
-

Предвидена

е

система

за
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вътрешна комуникация между
служителите,
която
дава
информация за наличие на
адекватна
и
бърза
комуникация, като под такава
следва
да
се
разбира
комуникация,
недопускаща
неизпълнение на конкретни
задължения на служителите,
както и забавяне на техните
конкретни задължения.
Участникът акцентира върху това,
че изградената в „Стройпроект“ ООД
вътрешно фирмена комуникативна
система е гаранция за адекватно и
бързо
изпълнение
както
на
плануваните, така и на поетапно и
спешно възникнали за изпълнение
дейности. Предвидено е следното:
1. Постоянното
присъствие
на
техническият ръководител (и на
помощник
техническият
ръководител)
на
обекта
е
факторът
който
гарантира
непрекъснатия
надзор
и
управление на процеса. По този
начин е осъществена постоянна
връзка
със
строителите
и
шофьорите на обекта, също така и
с охраната и снабдителя. Освен
непрекъснатият контакт на всички
ръководния
с
изпълнителен
състав,
допълнително
ще
се
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2.

3.

4.
5.

6.

осигури
мобилна
телефонна
комуникация
мужду
всички
участващи
в
процеса
на
строителството. Тази организация
на комуникации ще бъде фактор за
адекватно
решение
на
всяка
задача или на възникнал проблем.
Управителят ще е в непрекъсната
връзка и контакт с техническият
ръководил дори в моментите
когато
е
ангажиран
административно.
Техническият
ръководител
и
неговият помощник ще присъстват
по всяко време на строителната
площадка и ще са в непрекъсната
връзка със всички участници в
процеса
–
ръководители,
строители,
снабдяване,
механизация,
координатора по
ЗБУТ, както и с Възложителя и
Строителния надзор.
Всички участици в процеса имат
осигурена мобилна връзка.
При физическа отдалеченост на
площадката,
строителите
осъществяват връзка с останалите
работници,
шофьори
и
механизатори
чрез
мобилна
телефонна групова връзка.
С отчетността за ежедневното
изпълнение
на
СМР
ще
се
запознават всички участници в
процеса.
Отчетно
информационната
иерархична
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схема във фирма е практика,
която помага и дава възможност за
своевременно
отреагиране,
вземане на адекватни решения и
предприемане на действия.
Участникът посочва и, че практиката му
в
комуникативните
връзки
с
производители, доставчици, проектанти,
институции, е фактор, който ще му е в
полза при реализирането на СМР.
2. Използване на

0 т, 5 т

машини и

или

оборудване

10 т

10 т

- Участникът
е
представил
обосновка относно техническото
оборудване,
необходимо
за
изпълнение на поръчката, но
също така:
- Предвидени са конкретни мерки,
допълнително
гарантиращи
недопускане на отклонение от
предвиденото
използване
на
техническото оборудване.
В
случай,
че
се
появи
необходимост
от
изпълнението
на
непредвидени количества и видове СМР,
фирмата предвижда увеличаване на
броя до необходимия изпълнителски
състав
с
налични
ресурси
или
новоназначени
квалифицирани
работници на трудов договор с оглед
спазване на договорния срок.
За изпълнението на предвидените
в предмета на поръчката строителни
дейности предвиждат комплектоване на
всеки от екипите с необходимата
строителна
техника
и
машини,
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съобразно обхвата на СМР, които ще
изпълняват.
Поради вероятността, да се появят
непредвидени СМР, както и аварии на
работещата
строителна
техника
предвиждат
резервни
ресурси
(собствени) от такава техника.
- Предвидена е възможност за
замяна
на
техническото
оборудване,
което
защитава
интересите на възложителя с
оглед
качеството
и
срочно
изпълнение на предмета на
поръчката (действия за реакция
при
отказ/инциденти
със
строителни машини включително
план за действие по заместване
и ремонт на унищожено или
повредено оборудване или на
оборудване с ограничен или
отнет достъп).
За отделните етапи са необходими
различни строителни машини, съобразно
технологията на строителния процес.
„Стройпроект“ ООД е собственик на
разнообразни видове автомобили,
строителни машини и оборудване, с
които обслужва както своите бетонови
възли, така и извършва строителни
услуги на фирми и граждани.
В “ Списък на машини и
технологично оборудване“ са приложили
пълен опис на технологичното
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оборудване.
Участникът е посочил следните
гарантиращи мерки за недопускане на
отклонение и възможности за замяна на
техническото оборудване:
1. Разполагат с механизация повече
от необходимата за изпълнение на
поръчка включена в ресурсната
обезпеченост за периода на
изпълнение, и в случай на
необходимост своевременно ще
осигурят резервна техника и
строителна механизация.
2. Във всеки момент имат готовност
за подмяна на машината с
аналогична;
3. Сигурността на механизацията е
гарантирана с осигурената
денонощна охрана на обекта.;
4. Цялата механизация е под
стриктен технически контрол на
оторизирани органи— сервиз и
държавни контролни органи. При
евентуално констатиране на нива
на шум и вибрации над
допустимите, механизацията ще
заменят с аналогична до
отстраняване на повредата.
5. Машините се управляват от лица
преминали специално обучение и
съответното
удостоверение
за
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управление. Притежават богат опит и
могат да бъдат заменями при
управлението на различните машини.
Фирмата разполага със механизиран цех за
ремонт на машините, което е гарантиращ
фактор за поддържане на машините в
изправност във всеки еин момент.
3. Доставка на
материали

0т, 5 т
или
10 т

10 т

- Участникът е представил план за
производство/доставка
и
използване
на
материали в
съответствие
с
графика
(
включително
сертификати,
място
на
производство
и
товарене, начин на съхранение и
транспортиране),
но
е
предвидил и :
- Система за вътрешен контрол на
използваните
материали
и
съответствието
им
с
техническите спецификации.
Всички
материали,
вложени
в
работата трябва да са нови, освен
ако не е посочено друго.
В работата могат да се използват
само тези продукти, които първоначално
са определени точно и/или добавени
след одобрено искане за замяна. Когато
исканията за замяна са одобрени, трябва
да се разбира, че такова одобрение е
условно и под стриктно подчинение на
всички изисквания на Договора, и
трябва да отговаря на следните условия:
Всеки
материал
или
артикул,
предаден за одобрение на Възложителя
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и Строителния надзор, трябва да е
равностоен
на
указания
в
Спецификацията материал или артикул.
Трябва да има готови наличности, от
същото
качество
и
достатъчно
количество, за да се избегне забавяне
на работата по обекта. Материалите
трябва да отговарят на спецификацията,
трябва да са съвместими с проекта и
употребата им не трябва да налага
допълнителни работи или да изисква
промени в работата на който и да е друг
Конструктор;
-Предвидена е система за срочна
подмяна
на
материалите
при
установяване на несъответствие, както и
система за контролирана замяна при
обективна необходимост, с цел запазване
интересите на възложителя и постигане
на предвиденото в проекта качество.
Участникът посочва, че за всички
промени искането трябва да бъде
придружено от цялата информация,
необходима
на
Възложителя
и
Строителния надзор, за да се направи
оценката, включително производителя
или търговското име, номер на модела,
описание
или
спецификация
на
предмета, данни за характеристиката на
работа, рапорти от тестове, протокол за
дизайна, изчисления, мостри, сервизно
обслужване и други данни, които могат
да се прилагат;
Допълнително Изпълнителят трябва
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да преработи и предостави за одобрение
на Възложителя и Строителния надзор
всички Чертежи, които са засегнати от
всеки иск за замяна;
Всички
искания
за
замяна
на
материали
или
други
промени
в
изискваното от Договора трябва да
бъдат придружени със списък на
артикулите, които са засегнати от такава
замяна или промяна. Ако това не е
направено Възложителя и Строителния
надзор имат правото да анулира всяко
одобрение за замяна или промяна и да
нареди, за сметка на Изпълнителя,
отстраняването на такава работа и
заменянето и с работа, отговаряща на
изискванията на Договора, или да оцени
и добави допълнителните разходи,
произтичащи от замяната/направена от
Изпълнителя.
Всички
заменени
производствени
изделия и материали трябва да бъдат
свързани и изградени в съответствие с
печатната инструкция на производителя,
освен ако не е упоменато друго;
Изпълнителят няма и не трябва да
предявява иск
за удължаване
на
времето или за нанесени щети в
следствие на забавяне от страна на
Възложителя и Строителния надзор при
разглеждането на предложената замяна
или пропуск на двете страни да одобрят
предложените от Изпълнителя промени.
Всяко
забавяне,
произтичащо
от
разглеждане на одобрение за замяна ще
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бъде
единствено
отговорност
на
Изпълнителя, изискващ тази промяна,
като същият ще организира дейностите
си така, че да компенсира за загубеното
време;
Приемането на каквото и да е
предложение за замяна по никакъв
начин не освобождава Изпълнителя от
които и да е условия в Договорните
Документи.
Описание
на
експертите
и
взаимовръзката
между
тях
при
осигуряване контрола на качеството на
материалите
Доставката на материалите ще се
организира от ръководителя на обекта
след
получаване
на
заявките
от
техническите ръководители.
Фирма „Стройпроект“ ООД предлагат
конкретни мерки за осигуряване на
качественото изпълнение на поръчката.
Доставка на качествени материали,
които ще се използват при изпълнението на
строителните дейности.
-Предварително ще се съгласуват със
Строителния надзор и Възложителя вида и
качествата на основните материали, които
ще се влагат.
-Закупуването на материалите ще се
извършва от Доставчици многократно
проверявани и утвърдени от нас със
системата за управление на качеството EN
ISO 9001:2008. Всеки материал ще е
придружен с декларация или сертификат за
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съответствие, доказващ качеството му
съгласно
1. Входящ контрол на закупените
материали
Входящият контрол ще се извърши при
доставката на материала в Складовата база
на дружеството от отговорник складово
стопанство и отговорника по контрола на
качеството. Проверката се прави с цел
установяване
на
съответствието
на
поръчания с доставения продукт, наличие
на
придружаващи
декларации
или
сертификати доказващи качеството му,
целостта на опаковката и наличието на
некачествен или повреден материал.
2. Доставка и съхранение на материала
на строителната площадка
Отговорността за транспортирането и
съхранението на материалите на обекта е
вменена на техническия ръководител, който
ще следи за правилното и качествено
експлоатиране
на
материалите.
На
продуктите,
които
се
нуждаят
от
специфични условия на съхранение, ще се
осигури подходящ временен склад с цел
запазване целостта и свойствата им.
Осигуряване
на
необходимия
трудов ресурс
Дружеството
разполага
с
високо
квалифициран
и
опитен
състав
в
изпълнението на подобни обекти, доказани
с Референции и Препоръки за качествено
изпълнение. Практиката за провеждане на
вътрешни
обучения
ни
осигурява
компетентни кадри. Специфичните видове
дейности ще се извършват от компетентни
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служители, доказали се с прецизното и
качествено изпълнение на възложените им
задачи.
Осигуряване
на
необходимото
оборудване и лека механизация
Имайки в предвид спецификата на
основните дейности, фирмата посочва, че
разполага с 1008 м2 инвентарно скеле,
съответстващо на всички европейски
изисквания
и
предпазни
мрежи
за
обезопасяването на строителната площадка.
Голямата площ позволява едновременна
работа на няколко бригади, които ще са
оборудвани с преносими елекро-механични
машини .
Качествено
изпълнение
на
видовете дейности
Участникът акцентира върху това, че
безспорен фактор за качеството е спазване
на технологичното изпълнение на
отделните елементи на строителството.
Същите подробно са описани в
последователността на изпълнение на
дейностите. Качественото изпълнение ще
се контролира от техническия ръководител,
който организира и координира цялостния
процес на строително. При установяване на
нередност или некачествена работа същата
ще се отстрани без да нарушава
предвидените в договора цени и срокове за
изпълнение.
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РОСАТОМ ЕООД.
Макси

Поставе

мум

ни точки

точки
Техническо
предложение

40

40

Поставе
Техническа оценка:
(ТО)

ни точки
До 40 т

от

(Мотиви за поставените оценки)

комисия
та

Кратко описание на
техническото
предложение

Участникът посочва, че организацията на
обекта ще е на принципа на звената.
Подходът на изпълнение на стоителномонтажните работи ще се извършва
съгласно приложените: линеен календарен график, количественостойностна сметка. Строителната програма
е съобразена и прецизирана по дати,
технологична последователност на
строителните процеси, като са спазени
основните правила: демонтаж – монтаж довършителни работи, на принципа на
надграждане - от вътрешните към външните
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слоеве/пластове.
І-ва степен – Базови
изисквания

10 т

10 т

Предвиденият човешки ресурс ще
бъде разделен на звена с бригади. Всяко
звено ще отговаря за различните части по
Проекта
–
Строителни
конструкции,
Архитектура,
ВиК,
ЕЛ,
ОВК,
Благоустрояване.
Всяка
бригада
ще
отговаря за различните видове СМР. Като
ръководител и координатор на звената и на
целия обект ще бъде поставен ръководител
екип с дългогодишен опит в изпълнението
на подобен род обекти, който ще е на пряко
подчинение
на
управителя
и
инвеститорския контрол.
След откриване на строителната
площадка и разпределяне на конкретните
задачи по звена и бригади, ще започне
същинската работа по строителният процес,
като първите видове дейности ще са
демонтажните работи. След доставката на
подвижни товарни камиони за събиране на
отпадъци ще се пристъпи към извършването
им. Тези видове дейности ще се извършват
смесено, като по-голяма част от тях ще е
механизиран демонтаж и само малка част
ще се извърши на ръка. Предвид обема на
СМР и сроковете за изпълнение - съгласно
представеният
линеен
график
за
изпълнение, е предвидено едновременно
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стартиране на работата на възможно найширок фронт. По същото време ще бъде
извършена и доставката на всички
необходими
материали,
елементи
и
артикули по КСС. Същите ще бъдат
складирани във временно организиран
склад, удобен за обслужване. В строежа ще
се влагат само строителни материали,
които
отговарят
на
инвестиционните
проекти, осигуряват изпълнението на
съществените изисквания към строежите и
са с оценено съответствие, съгласно
изискванията на Закона за техническите
изисквания към продуктите, Наредбата за
съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните
продукти.
Фирмата разполага с Отговорник по
”Механизация
и
Автотранспорт”,
който
Отговаря
за
правилната
експлоатация на машинния парк и
съоръженията и за поддържането им
в изправно състояние; спазването на
изискванията
за
безопасни
и
здравословни условия на труд;
- Организира и ръководи дейността
на машинния парк на обекта в
съответствие с основните функции и
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задачи на Изпълнителя;
- Разработва мероприятия за найефективно
използуване
на
строителната
механизация,
машините,
съоръженията
и
автотранспорта и отчита работата им;
- Организира и контролира прегледите,
изпитанията и профилактичните ремонти на
оборудването, строителната механизация,
съоръженията и автотранспорта.
ІІ-ра или ІІІ-та степен:
1. Разпределение
на човешки ресурси

0 т, 5 т

10 т

-

Участникът
е
представил
разпределение
на
човешките
ресурси и отговорностите им в
процеса
на
изпълнение
на
дейностите в съответните срокове.
От направеното разпределение е
видно, че:

-

Според участника управлението на
човешките ресурси е един от найважните фактори, от него зависи
навременното
и
качествено
изпълнение
на
задачата.
Предварителното
управление
на
човешките ресурси е ключово при
качественото
и
навременно
изпълнение
на
поръчката.
Управлението на човешките ресурси
е
възложено
не
само
на

или
10 т
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Ръководителя на проекта, но и на
Управителите на дружествата с цел
следене на цялостната работа на
екипа,
включително
тази
на
Ръководителя.
Всеки
един
от
специалистите
и
строителните
работници
има
нужната
квалификация, запознат е със своите
задължения и има опит в изпълнение
на подобни задачи.
Предвидена е система за
взаимозаменяемост
и
обезпечаване на присъствие
на експерти и работници във
всички необходими места и
във
всички
необходими
моменти.
Изпълнението
на
строителномонтажните работи в срока, посочен в
линейния
график
е
обвързан
с
определяне на специализираните екипи.
Всеки специализиран екип включва
работни
звена
за
изпълнение
на
определените строителни дейности. В
табличен вид на ЛИНЕЕН ГРАФИК са
представени както видовете СМР, които
всяко звено от екипа ще изпълнява, така
необходимия
човешки
ресурс
по
специалности,
а
също
така
и
необходимата строителна техника и
механизация.
Екипите от технически лица ще бъдат с
-
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променлив състав, което позволява гъвкаво
организиране
на
работата
и
дава
възможност за прехвърляне на главно
квалифицирани работници от един екип към
друг с цел предотвратяване на закъснение в
сроковете. При изпълнението на обекта
екипите по численост и брой, ще бъдат
разпределени така, че изпълнението на
работите от един екип да не пречи или
забавя изпълнение на работи от екипа,
следващ технологичната последователност.
Строителните
работници
ще
бъдат
разпределени във времето така, че след
приключване
на
големия
обем
нискоквалифицирани работи в началото на
реализация на СМР, да се преразпределят
към екипи изпълняващи по-големите обеми
работи
на
следващи
видове
СМР.
Насищането с достатъчен брой трудов
ресурс на обекта и наличието на
квалифицирани работници по необходимите
специалности, ще позволи да се използва
всяка възможност за едновременна работа
на екипи изпълняващи работи от различни
етапи на различни части на строителната
площадка.
-

Предвидена е система за
вътрешна комуникация между
служителите,
която
дава
информация за наличие на
адекватна
и
бърза
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комуникация, като под такава
следва
да
се
разбира
комуникация,
недопускаща
неизпълнение на конкретни
задължения на служителите,
както и забавяне на техните
конкретни задължения.
Според участника, създадената
вътрешно
фирмена
комуникативна
система е гаранция за адекватно и бързо
изпълнение както на плануваните, така
и на поетапно и спешно възникнали за
изпълнение
дейности.
Постоянното
присъствие
на
техническият
ръководител
(и
на
помощник
техническият ръководител) на обекта е
факторът
който
гарантира
непрекъснатия надзор и управление на
процеса. По този начин е осъществена
постоянна връзка със строителите и
шофьорите на обекта, както с охраната и
снабдителя.
Управителят
е
в
непрекъсната връзка и контакт с
техническият
ръководил,
дори
в
моментите,
когато
е
ангажиран
административно.
Техническият
ръководител
и
неговият
помощник
присъстват
по
всяко
време
на
строителната
площадка
и
са
в
непрекъсната
връзка
със
всички
участници в процеса – ръководители,
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строители, снабдяване, механизация,
координатора по ЗБУТ, както и с
Възложителя и Строителния надзор. При
физическа отдалеченост на площадката,
строителите осъществяват връзка с
останалите
работници,
шофьори
и
механизатори чрез мобилна телефонна
групова връзка.
2. Използване на

0 т, 5 т

машини и

или

оборудване

10 т

10 т

- Участникът
е
представил
обосновка относно техническото
оборудване,
необходимо
за
изпълнение на поръчката, но
също така:
- Предвидени са конкретни мерки,
допълнително
гарантиращи
недопускане на отклонение от
предвиденото
използване
на
техническото оборудване.
При изпълнението на различните етапи
за изпълнение на видовете СМР, ще е
необходима надеждна и разнообразна
механизация
и
автотранспорт,
които
дружеството ще декларира, че разполага.
Процесът, свързан с управлението на
транспортни средства и пътно-строителни
машини е „Управление на механизацията и
транспортната техника” на „РОСАТОМ“
ЕООД. Разпределението на механизацията и
транспортната техника се извършва от
диспечерски отдел, под общото управление
на Технически директор и Гл. Инженер.
- Предвидена е възможност за
замяна
на
техническото
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оборудване,
която
защитава
интересите на възложителя с
оглед
качеството
и
срочно
изпълнение на предмета на
поръчката (действия за реакция
при
отказ/инциденти
със
строителни машини включително
план за действие по заместване
и ремонт на унищожено или
повредено оборудване или на
оборудване с ограничен или
отнет достъп).
Предварително определяне и съставяне на
нарочен списък с необходимото техническо
оборудване, което ще е необходимо за
изпълнение на СМР; Редовна инспекция на
наличната техника за евентуални проблеми;
Готовност за замяна на повредена техника;
Използване на опитен и обучен персонал;
Незабавна замяна на повредената техника;
Реорганизация и включване на
допълнителен технически ресурс.
3. Доставка на
материали

0т, 5 т

10 т

- Участникът е представил план за
производство/доставка
и
използване
на
материали в
съответствие
с
графика
(включително
сертификати,
място
на
производство
и
товарене, начин на съхранение и
транспортиране),
но
е
предвидил и :
- Система за вътрешен контрол на
използваните
материали
и

или
10 т
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съответствието
им
с
техническите спецификации.
Участникът акцентира върху това, че
още в подготвителния период, фирмата е
наясно с видовете материали, необходими
за влагане в строежа и доставчиците им.
Това е необходимо с цел, още при
подписване на договора с Възложителя да
бъдат представени материали, с цел
тяхното одобрение.
Навременното уточняване на материалите
ще доведе до навременна доставка на
същите за стартиране на строителството в
срок. Сроковете за доставка на материалите
ще бъдат съобразени с изготвения линеен
график за изпълнение на поръчката.
На строежа ще бъдат доставени само
строителни продукти, които притежават
подходящи характеристики за вграждане,
монтиране, поставяне или инсталиране в
сградата и спортната площадка и само
такива, които са заложени в проекта със
съответните им технически характеристики,
съответстващи на техническите правила,
норми и нормативи, определени със
съответните
нормативни
актове
за
проектиране и строителство.
Специалистът
качеството,
със

по
контрол
съдействието

на
на
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техническия ръководител ще са отговорни
за входящия контрол, извършван при
приемането на материалите и за тяхното
последващо съхранение и влагане, с цел
запазване на експлотационите им качества.
Дружеството посочва, че е сертифицирано
по стандарт ISO 9001:2008 и с това от своя
страна обуславя факта, че има изградена и
въведена система за вътрешен контрол на
материалите. Има създадена и действаща
процедура по доставка на материали,
дневник за входящ контрол на материали,
списък с утвърдени доставчици, карта за
оценка на доставчик. Всички доставчици на
материали са предварително проучени и
оценени. На обекти на дружеството се
доставят
материали
единствено
от
утвърдени доставчици. Всички материали
се доставят на обекта придружени със
съответните документи за качество. Според
материала се извършва различен вид
входящ контрол – зрителен, контрол по
документи, взимане на проби. Всички данни
от входящия контрол се попълват в
дневници за входящ контрол.

-Предвидена е система за срочна
подмяна
на
материалите
при
установяване на несъответствие, както и
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система за контролирана замяна при
обективна необходимост, с цел запазване
интересите на възложителя и постигане
на предвиденото в проекта качество.
Участникът е посочил, че при установяване
на несъответствие на даден материал се
пристъпва към процедура „смяна на
доставчик”. Дружеството има утвърдена
политика и изградена система на работа,
която включва това, че за всеки материал
се утвърждават поне още двама доставчика.
Ако се наложи смяна на основния
доставчик, дружеството има избор и не се
налага забавяне или спиране на работата на
обекта. Ако на обекта има доставени
материали, които не са годни за влагане в
обекта, този факт се констатира и
документира и тези количества негоден
материал не се влагат в обекта. При
констатиране
на
такъв
материал,
техническия
ръководител
или
ръководителят на обекта сигнализира отдел
„Снабдяване” на дружеството и се
предприемат
съответните
последващи
коригиращи и превантивни действия.
Фирма „РОСАТОМ“ ЕООД предлага
допълнителни, конкретни мерки за
осигуряване
на
качественото
изпълнение на поръчката.
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Мерки
целящи
качеството и контрол

осигуряване

на

Осъществяване на вътрешен контрол,
свързан с гарантиране на качеството и
постигане
на
резултатите
съобразно
изискванията на обществената поръчка.
Участникът посочва, че ще приложи
действаща
система
за
контрол
на
качеството чрез изградена Система за
осигуряване
на
качеството.
В
нея
управлението на качеството е съчетано със
Система за безопасни условия на труд
(ЗБУТ) и Система за управление на околната
среда. Вложените материали ще отговарят
на Наредба за съществените изисквания
към
строежите
и
оценяване
на
съответствието на строителните продукти
(ДВ, бр. 106/2006 г., посл. Изм. и доп. ДВ,
бр. 18/02.03.2012 г.). Съответствието ще се
установява по реда на същата Наредба. При
изпълнението на работите ще се прилага
Интегрирана система за управление, която
включва Система за управление на
качеството, система за управление на
здравословни и безопасни условия на труд и
система за управление на околната среда.
Участникът посочва, че Системата
отговаря на стандартите ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2005. В
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системата
са
регламентирани
задълженията, правата и контролните
функции на отделните ръководители и
специалисти в звената по изпълнението,
доставките и изпитването през време на
строителния процес.
Прилаганата система за управление по
качеството е разработена така, че:
определените
процеси
да
осигуряват
удовлетворение
на
потребностите и очакванията на клиентите;
- в резултат от взаимодействието на
процесите, да се произвеждат продукти и
извършват дейности, съответстващи на
нормативните и законови изисквания;
- своевременно да се откриват
пропуски и несъответствия, и да се
предприемат коригиращи и превантивни
мерки;
- да се прилагат своевременно мерки за
постигане на планираните цели и
подобряване на процесите на системата.
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Обобщените резултати от оценката на техническото предложения са както
следва:

Технически показатели

№
по
ред

1

2

3

4

ТО - Техническа
оценка
Участник

НСК СОФИЯ ЕООД
ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА АД
СТРОЙПРОЕКТ ООД

РОСАТОМ ЕООД

СИ - Срок за
изпълнение

10 т базова + 3
елемента от по 5
или 10 точки
Max бр. точки - 40

Max бр. точки - 30

10+10+5+10

(90/90) х 30

35,00

30,00

10+5+10+10

(90/90) х 30

35,00

30,00

10+10+10+10

(90/90) х 30

40,00

30,00

10+10+10+10

(90/90) х 30

40,00

30,00

Сиmin=90

Сборна
оценка от
техн.
показатели

65,00

65,00

70,00

70,00
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След приключване на оценката по техническите показатели, при спазване
разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията насрочи публично
заседание за отварянето на ценовото предложение, както следва:
Дата

Час

15.11.2017 г.

14:00

място
зала № 202, етаж 2, сградата на Община Силистра в
гр. Силистра, ул. Симеон Велики” 33.

В профила на купувача е публикувано съобщение относно датата, часа и мястото
на отварянето. Съобщението е изпратено и до участниците посредством E-mail,
подписан с КЕП от оправомощен служител на Община Силистра.
В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящият протокол е изготвен на 10.11.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
_________п____________

инж. Тихомир Петров Борачев

Членове:
1.инж. Весела Димитрова Тодорова

_________п____________

2. Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

3. Мирослав Ангелов Калинов

_________п____________

4. Николай Михайлов Николов

_________п____________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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

65

