ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-157 от 24.01.2019 г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Ю. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за „строителство”, открита с Решение №ЗК–1906 от 07.12.2018 г. и
изменена с Решение №ЗК-1983 от 17.12.2018 г., по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/, чрез „открита процедура“ с предмет: „Ремонт и реконструкция на
улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с ул.
„Велико Търново““.
Предвид изложеното в Протокол № 1, комисията при спазване Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги изпраща уведомления подписани с УЕП, издаден на
оправомощен служител на Община Силистра с Изх. № 300 от 25.01.2019 г. до ДЗЗД „Одесос Парсек“ и ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, за констатирана липса, непълнота и несъответствие на
информацията в представените от участниците ЕЕДОП-и.
В законоустановения срок допълнителните документи на участниците са постъпили, както
следва:
1. ДЗЗД „Одесос - Парсек“, гр. София, с Вх. №К- 300#1 от 31.01.2019 г. в 10:29 ч.;
2. ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, гр. София, с Вх. №К- 300#2 от 31.01.2019 г. в 10:31 ч.;
На 05.02.2019 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-157 от
24.01.2019 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., за разглеждане на допълнително
постъпилите документи от участниците в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и
реконструкция на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до
кръстовището с ул. „Велико Търново““.
I. При проверка на допълнително представените документи, комисията установи следното:
1. ДЗЗД „ОДЕСОС - ПАРСЕК“
Участникът представя:
1. Анекс към Договор за създаване на обединение ДЗЗД „ОДЕСОС - ПАРСЕК“;
2. еЕЕДОП от ДЗЗД „ОДЕСОС - ПАРСЕК“, подписан с електронен подпис;
3. еЕЕДОП от „Одесосстрой“ ООД, подписан с електронен подпис;
4. еЕЕДОП от „Парсек груп“ ЕООД, подписан с електронен подпис;
След подробното разглеждане на допълнително представените документи на ДЗЗД „ОДЕСОС
- ПАРСЕК“, членовете на Комисията се обединиха около мнението, че участникът отстранява
допуснатите пропуски и несъответствия и доказва съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор предварително поставени от възложителя, като допуска
дружеството до следващ етап в процедурата.
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2. ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“
Участникът представя:
1. еЕЕДОП на ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“ подписан с електронен подпис.
2. еЕЕДОП на „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, подписан с електронен подпис.
3. еЕЕДОП на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен подпис.
4. еЕЕДОП на подизпълнител - „Пътстроймонтаж ООД, подписан с електронен подпис.
5. еЕЕДОП на инж. Х. А. М. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен
подпис;
6. еЕЕДОП на В. Д. А. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен подпис;
7. еЕЕДОП на М. Ж. И. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен подпис;
След подробното разглеждане на допълнително представените документи на ДЗЗД „ПЪТ
РЕМОНТ СИЛИСТРА“, членовете на Комисията се обединиха около мнението, че участникът
отстранява допуснатите пропуски и несъответствия и доказва съответствието си с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор предварително поставени от възложителя, като допуска
дружеството до следващ етап в процедурата.
II. След разглеждане на допълнително представените документи от участниците, комисията
установи, че участниците ДЗЗД „Одесос - Парсек“ и ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, доказват
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
възложителя, и допуска същите до следващ етап в процедурата.
Предвид гореизложеното, комисията продължи с извършване на оценка, на офертите на
допуснатите до този етап участници, по показателя П1 - „Начин на изпълнение”
ДЗЗД „ОДЕСОС - ПАРСЕК“
Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 1 „Техническо
предложение“, като неразделна част от него са представени:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец № 2, с приложен Описателен документ
– предложение за изпълнение и Линеен график
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, по образец № 4;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо, по образец № 5;
Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията,
посочени в Приложение № 4 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: набор
от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в
съответствие с Количествената сметка, Техническото задание и Нормативната уредба; всеки етап
включва отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи; изпълнението на всеки
отделен вид строително-монтажни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване;
изпълнението на всеки отделен вид строително-монтажни работи е ресурсно обезпечено с
необходимите човешки ресурси; посочени са отделни проблеми и затруднения, които могат да се
срещат при изпълнение на СРР.
Участникът е предложил организация на изпълнение на поръчката, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
Изложени 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 конкретния
обект на интервенция.
Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, със срок за изпълнение 90
календарни дни. Заложеният срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок в
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образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена
поръчка.
Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на технологичните процеси в
строителството. Изготвен е по дейности на строителство и в него са ясно отразени началото,
времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включително и тези от КСС.
Графикът включва следните графи: № по ред за всяка дейност, наименование СМР,
продължителност в календарни дни, ед.м., количество, старт ден от началото, край ден от началото.
За всяка дейност са посочени вида и броя работници, които я изпълняват, както и необходимото
техническо оборудване.
Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта е определено от
датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с
подписване на акт обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с датата на
съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на
обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Отчетени са технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на
всеки вид отделна работа от КС.
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 поръчката, е общ (недостатъчно конкретизиран),
съгласно нормативните изисквания. Същото е в съответствие с техническата спецификация за
всички видове работи по предмета на поръчката.
От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на добро
качество на начин на изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности.
Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1 = 25
точки.
ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“
Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 1 „Техническо
предложение“, като неразделна част от него са представени:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец № 2, с приложен Описателен документ
– предложение за изпълнение и Линеен график
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, по образец № 4;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо, по образец № 5;
Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията,
посочени в Приложение № 4 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: набор
от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в
съответствие с Количествената сметка, Техническото задание и Нормативната уредба; всеки етап
включва отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи; предложените срокове
в техническото предложение са обосновани в текстовата част на офертата и доказват
възможностите за изпълнение на дейностите в посочените срокове; изпълнението на всеки отделен
вид строително-монтажни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е
представено разпределението му по всички видове строително-монтажни работи; изпълнението на
всеки отделен вид строително-монтажни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки
ресурси, като е представено описание на предвижданите организация и мобилизация и
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от екипа по всички видове
строително-монтажни работи; налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички
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отделни части на представения начин на изпълнение на СМР; посочени са отделни проблеми и
затруднения, които могат да се срещат при изпълнение на СРР, съобразени със спецификата на
предвидените за изпълнение строително-монтажни работи.
Участникът е предложил организация на изпълнение на поръчката, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
Предвиденият от участника начин на изпълнение е в съответствие с обема и естеството на
дейностите, съобразен е с техническата спецификация, действащото законодателство,
съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на поръчката.
Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение на предмета на
обществената поръчка, са анализирани, като е посочено и разпределението на задачите и
отговорностите на отделните лица от екипа по всички видове СМР. Конкретните задачи и
отговорности, които ще бъдат изпълнени за всяка дейност от съответното лице от екипа, са
обвързани с организацията и постигат целевите резултати, свързани с реализирането на съответната
дейност и създават гаранции за качествено изпълнение на дейностите предмет на поръчката.
В предложението си, Участникът е представил конкретни мерки за осигуряване на качественото
и навременно изпълнение на строителството, повишаващи ефективността при изпълнение на
поръчката. Описан е процеса на достъп от страна Възложителя по време на строителството,
представени са принципи при управление на договора за постигане на целевите резултати, описани
са дейностите за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество при изпълнение на СМР.
Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, със срок за изпълнение 90
календарни дни. Заложеният срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок в
образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена
поръчка.
Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на технологичните процеси в
строителството. Изготвен е по дейности на строителство и в него са ясно отразени началото,
времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за
участие в процедурата.
Графикът включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, видове СМР, м. ед.,
количество, брой работници, брой календарни дни, разпределение по календарни дни.
Началото на изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на обект, е определено от
датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с
подписване на Протокол обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с
датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за
приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството.
За всеки отделен вид СМР по КСС, е записан броят на работниците, които я изпълняват.
Отчетени са технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на
всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение, свързани с
местонахождението на обекта, характера на терена и климатичните условия. Към графика е
приложена диаграма на работната ръка.
От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на отлично
качество на начин на изпълнение, способстващо за постигане на целите и резултатите на предмета
на поръчката, като в него са включени всички предвидени от Възложителя дейности.
Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1 = 50
точки.
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД
Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 1 „Техническо
предложение“, като неразделна част от него са представени:
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1. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец № 2, с приложен Описателен документ
– предложение за изпълнение и Линеен график
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата, по образец № 4;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо, по образец № 5;
5. Декларация по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, по Образец № 6;
Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията,
посочени в Приложение № 4 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: набор
от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в
съответствие с Количествената сметка, Техническото задание и Нормативната уредба; всеки етап
включва отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи; изпълнението на всеки
отделен вид строително-монтажни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване;
изпълнението на всеки отделен вид строително-монтажни работи е ресурсно обезпечено с
необходимите човешки ресурси; посочени са отделни проблеми и затруднения, които могат да се
срещат при изпълнение на СРР.
Участникът е предложил организация на изпълнение на поръчката, в която са отразени всички
предвидени дейности по изпълнение на поръчката.
В своето предложение участникът е посочил две групи етапи и дейности за изпълнение на СМР,
но не става ясна времевата връзка между тях, както и каква е целта на това разделение.
За изпълнението на всеки отделен вид строително-монтажни работи Участникът е посочил
необходимото техническо оборудване, но се установяват липси при разпределението му по някои
видове строителни работи.
Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение на предмета на
обществената поръчка, са разгледани, но много общо е посочено разпределението на задачите и
отговорностите на отделните лица от екипа по всички видове СМР. Липсват конкретни мерки,
способи и методи на организация на работа, както и резултати, свързани с реализирането на
съответната част от дейността.
В предложението си, Участникът е представил конкретни проверки за осигуряване на
качественото на изпълнение на СМР. Описани са множество операции по изпълнение на различните
строително-монтажни работи, но липсват достатъчно подробни данни относно плана за качество
при изпълнение на строителството, както и за процеса на достъп от страна Възложителя по време на
строителството.
Срокът за изпълнение на дейностите, посочен от Участника, е 90 календарни дни. Заложеният
срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок в образеца на техническото
предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.
Началото на изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на обекта, е определено от
датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с
подписване на Протокол обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с
датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за
приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството.
Отчетени са технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на
всеки вид отделна работа от КС. За всеки отделен вид СМР по КСС са записани различните
работници, които я изпълняват, но не и броят им.
Описани са множество дейности по управление на рисковете, както и дейностите за вътрешен
контрол, но липсват принципи при управление на договора за постигане на целевите резултати, за
осигуряване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката.
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От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на добро
качество на начин на изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности.
Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1 = 25
точки.
Комисията приключи своята работа на този етап на 28.02.2019 г. и насрочи следващо заседание
за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение за
07.03.2019 г. от 14:00 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=467
Настоящият протокол е съставен на 28.02.2019 г..

Председател: инж. Т. Б.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Членове:
1. Н. Н.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

2. П. П.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД
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