ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1393 от 28.08.2018 г. на Кмета на
Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., чрез инж. Т. П. Б. - За кмет на Община Силистра на осн. Заповед
№ ЗК-1314/08.08.2018 г., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за „услуга”, открита с Решение № ЗК-1251 от 27.07.2018 г., по реда на
чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чрез „публично състезание“ с предмет:
„Ремонтно – възстановителни работи на язовир „Ценович 1“, язовир „Ценович 2“ и язовир
„Бабук“, Община Силистра“.
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. № 3127 от 23.10.2018 г. до ДЗЗД „АРХИДА
БИЛДИНГ“, ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АЛБЕНА“ и „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД, 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. „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД, гр. Силистра, с Вх. №К- 3127#1 от 26.10.2018 г. в 14:19 ч.;
На 14.11.2018 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-1393 от
28.08.2018 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., чрез инж. Т. П. Б. - За кмет на Община
Силистра на осн. Заповед № ЗК-1314/08.08.2018 г., за разглеждане на допълнително постъпилите
документи от участниците в обществена поръчка с предмет: „Ремонтно – възстановителни работи
на язовир „Ценович 1“, язовир „Ценович 2“ и язовир „Бабук“, Община Силистра“.
I. При проверка на допълнително представените документи, комисията установи следното:
„ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД
Участникът представя:
1. еЕЕДОП с допълнителна информация от участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД – на
електронен носител;
2. еЕЕДОП от трето лице с отразени промени в управлението на дружеството – на електронен
носител;
3. Декларация за ангажираност на трето лице;
4. Списък на изпълненото строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката;
5. Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр.;
6. Диплома на експерт Технически ръководител по част „Хидротехническа“ еквивалентна на
образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Р. България
След подробното разглеждане на допълнително представените документи на
„ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД, 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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II. Относно ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“ и „ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АЛБЕНА“, предвид
факта, че участниците не представят в срок изискваните от тях допълнителни документи, членовете
на Комисията след обсъждане стигнаха до извода, че същите следва да бъдат отстранени от
настоящата поръчка. Решението на спомагателния орган на възложителя е продиктувано от
факта,че горепосочените участници не доказват съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор предварително поставени от Възложителя, което е основание за
отстраняване им, и съответно не се допускат до следващ етап на процедурата.
Предвид гореизложеното, комисията продължи с извършване на оценка, на офертите на
допуснатите до този етап участници, за наличие на базовите изисквания за допускане до оценка по
показател „Техническа оценка“
„ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД
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;
Участникът в представения Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е
предложил срок за изпълнение на обществената поръчка: 7,8 месеца = 234 дни, считано от датата на
подписване на Акт образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна
линия и ниво (за най-рано предвидения за изпълнение язовир) и е до датата на приключване на
строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността
за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за
приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че
Техническото предложение на участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД съдържа всички изискуеми
документи съгласно документацията за обществената поръчка.
Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от участника Техническо предложение
с оглед преценка съответствието му с Базовите изисквания на възложителя. Съгласно „Методика за
определяне на комплексната оценка на офертите“ – Приложение № 4 към Документацията за
участие в процедурата, Базовите изисквания на Възложителя, на които трябва да отговаря
Техническо предложение, за да бъде допуснат участника до оценка по показател „ПТ2 – Техническа
оценка“, са както следва:
„ Направено е предложение, включващо подход и организация на изпълнение на поръчката
- Представен е линеен график за изпълнение на видове работи и дейности от количествените
сметки, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и
дейности, необходими за изпълнението в предложения от участника срок за изпълнение. В
графика следва да е отразено и предвиждания от участника период, необходим за осушаване на
язовир „Ценович 1“, както и да са предвидени дни за неблагоприятни метеорологични условия.“
В представеният от „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД Описателен документ – предложение за
изпълнение – неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката /образец №2/,
участникът е представил на стр.7-58 „Подход и организация за изпълнение на поръчката“. В тази
част участникът предлага подход на изпълнение предвиждащ едновременно стартиране
строителството на два подобекта от два екипа. Участникът посочва, че избрания подход за
изпълнение на строителството е с цел да се оптимизира максимално строителния процес във
времето. Организацията на изпълнение е подробно описана по етапи на изпълнение, в т.ч.
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съпътстващата организация по контрол на качеството, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, опазване на околната среда и управление на отпадъците и др.
От стр. 157 до стр.164 е представен е линеен график за изпълнение на видове работи и дейности
от количествените сметки, отразяващ последователността и продължителността на всички видове
работи и дейности в предложения от участника срок за изпълнение – 7,8 месеца = 234 дни.
В графика е отразен предвиждания от участника период, необходим за осушаване на язовир
„Ценович 1“ (от 58-ми до 147-ми ден), както и са предвидени дни за неблагоприятни
метеорологични условия (от 38-ми до 43-ти ден).
Въз основа на горното комисията установи, че Техническото предложение на участника
„ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД е изготвено в съответствие с Базовите изисквания на възложителя и
единодушно реши да го допусне до оценка по показател „ПТ2 – Техническа оценка“ съгласно
„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ – Приложение № 4 към
Документацията за участие в процедурата.
Предвид утвърдената от възложителя Методика, комисията пристъпи към преценка наличие на
всяко от описаните в методиката обстоятелства в представеното от участника Техническо
предложение и присъждане на съответния брой точки по показател „ПТ2 – Техническа оценка“:
3.1. Обстоятелство №1 „За всички видове дейности е предложена технология и
последователност на изпълнение в съответствие с Линейния график, включително подготвителни
работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи,
които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В случаите на едновременно
изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите,
изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях.“
В представеният от „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД Описателен документ – предложение за
изпълнение – неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката /образец №2/,
участникът е представил на стр.58-105 „Технология и последователност на изпълнение“. На стр.1920 участникът е посочил етапи на изпълнение на поръчката. На стр.20-23 е описана Организация и
изпълнение на подготвителните дейности. На стр.23-58 е описана организацията на строителството,
в т.ч. организация и подход на изпълнение на строителството, контрол на качеството, мерки за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки за осигуряване на опазване на
околната среда и управление на отпадъците, довършителни дейности, предаване на строежа,
гаранционно поддържане, архивиране на документацията, одит и контрол. Технологията на
изпълнение на всички видове дейности съгласно количествената сметка, в т.ч. изпитвания (в
приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок
изпълнение на поръчката, са описани на стр.58-95. На стр.95-105 е представена последователността
на изпълнение на всички дейности, в т.ч. на подготвителните дейности (вкл.мобилизация),
изпразването и осушаване на язовири и др. При представяне технологията на изпълнение на
отделните дейности, както и при описание на последователността на изпълнението им, участникът
когато предвижда едновременно изпълнение на две или повече дейности, е предложил организация
на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях.
Последователността и технологията на изпълнение на всички дейности напълно съответстват на
представените в линейния график.
Въз основа на горното, комисията установи, че за всички видове дейности участникът е
предложил технология и последователност на изпълнение в съответствие с Линейния график,
включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички
други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В
случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, участникът е предложил
организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка
една от тях
С оглед гореизложеното, комисията ОТЧИТА наличие на обстоятелство №1 по т.1 от
методиката за оценка, поради което предложението на участника получава допълнително 10
/десет/ точки.
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3.2. Обстоятелство №2 „Предложената от участника организация, мобилизация и
разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и
механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на
поръчката и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“
В представеният от „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД Описателен документ – предложение за
изпълнение – неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката /образец №2/,
участникът е представил на стр.105-138 „Организация, мобилизация и разпределение на
техническите ресурси и човешките ресурси“. На стр.105 участникът е посочил подхода при
организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси. В таблица на стр.106-109
участникът е представил необходимите технически ресурси за изпълнение на поръчката, брой,
технически характеристики и основание за ползване. В табличен вид на стр.109-116 участникът е
представил разпределението на техническите ресурси по видове дейности и по срокове. На стр.116118 е представена организация за реакция при отказ или инцидент със строителни машини
включително за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на
оборудване с ограничен или отнет достъп. На стр.118-127 участникът е представил екипа, който ще
извършва техническото ръководство на строежа, както и разпределението на задълженията и
отговорностите на ръководния състав. На стр.127-129 е описано разпределението на задълженията и
отговорностите на изпълнителския състав. На стр.129-131 е предложена организация на
комуникациите между участниците в строителството. На стр.131-138 в табличен вид е представено
предвиденото от участника разпределение на изпълнителския състав по видове дейности и срокове.
Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните
технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси напълно съответстват
на предвидените в линейния график, в т.ч. на подхода за изпълнение предмета на поръчката.
Предложената организация, мобилизация и разпределение на ресурсите е в съответствие с
предложената технология за изпълнение и гарантира изпълнение предмета на поръчката качествено
и в предложения от участника срок.
Въз основа на горното, комисията установи, че предложената от участника организация,
мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и
механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на
поръчката и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.
С оглед гореизложеното, комисията ОТЧИТА наличие на обстоятелство №2 по т.2 от
методиката за оценка, поради което предложението на участника получава допълнително 15
/петнадесет/ точки.
3.3. Обстоятелство №3 „Предложеният от участника план за организация по осигуряване
(доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в
съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности.
Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите
материали, гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“
В представеният от „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД Описателен документ – предложение за
изпълнение – неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката /образец №2/,
участникът е представил на стр.138-145 „План за организация по осигуряване (доставяне,
складиране, влагане) на материалите“. Участникът на стр.139-140 е идентифицирал изчерпателно
всички необходими материали за СМР по отделните подобекти. На стр.140 е представил подхода
при складиране и процесът за определяне на складовата наличност. На стр.140 е представил и
процесите по планиране и данните, необходими за осъществяване процеса на планиране. На стр.141
е представил организация по осигуряване на материалите, които се произвеждат от самият участник
като е посочил производителност, транспортно отстояние и местоположение на производствената
си база. Описан е и начина на товарене и доставка на материалите. На стр.141-142 е представена
организацията по осигуряване на материалите, които ще се доставят от външни доставчици.
Направено е разграничение между складирането на малогабаритни и едрогабаритни материали.
Специално внимание е обърнато на доставката и влагането на бетоновите смеси. Описан е начина
на доставка, транспортиране и времето на влагане на материалите. На стр.143-145 е представен в
табличен вид План-график на доставките на материалите по видове материали, подобекти,
количества, доставка, складиране и влагане в СМР /ден от линейния график/.
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Въз основа на горното комисията установи, че предложеният от участника план за организация
по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне
в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности.
Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите
материали, гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.
С оглед гореизложеното, комисията ОТЧИТА наличие на обстоятелство №3 по т.3 от
методиката за оценка, поради което предложението на участника получава допълнително 10
/десет/ точки.
3.4. Обстоятелство №4 „Представен е анализ на рисковете, които участника идентифицира
при изпълнение предмета на поръчката и се съдържа предложение за мерките, които предлага за
предотвратяване настъпването на рисковете, както и мерките за отстраняване на
неблагоприятни последици. Рисковете отразяват спецификата на конкретния обект, а
предложените мерки са ефективни и приложими.“
В представеният от „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД Описателен документ – предложение за
изпълнение – неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката /образец №2/,
участникът е представил на Стр.146-156 „Анализ на рисковете“. Участникът е направил детайлен
анализ на рисковете, които идентифицира при изпълнение предмета на поръчката като за всеки
риск е представена Карта на риска, съдържаща качествен и количествен анализ. Качественият
анализ е представен чрез анализ на източника, път, приемник и последствия. Количественият
анализ отчита вероятност, степен и рейтинг на риска. В картата на риска са посочени и конкретни
мерки за предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за отстраняване на неблагоприятни
последици.
Идентифицираните рискове отразяват спецификата на конкретния обект, видно от следното:
По отношение Риск „Закъснение за началото на започване на видовете строителни дейности“,
на стр.151, в качествения анализ участникът идентифицира възможността за преливане на
язовирите и възпрепятстван в тази връзка достъп до строителната площадка поради разрушена или
наводнена инфраструктура, което напълно отразява спецификата на конкретния обект. В тази
връзка е предложена и конкретна мярка за предотвратяване настъпването на риска съобразно
спецификата на конкретния обект, а именно: „Извършване оглед на язовирите и предприемане на
мерки за предотвратяване на преливане напр.намаляване на нивото на язовирите поетапно (яз.
Бабук и яз. Ценович 1 са зарибени), превантивно почистване от изхвърлени отпадъци“. Сред
мерките за отстраняване на неблагоприятни последици от своя страна е предвидено в тази връзка
„създаване на организация за изпълнение на дейности по отводняване и отстраняване на
отпадъци“, която също отразява спецификата на конкретния обект. Тези мерки, наред с останалите
предложени от участника по отношение на идентифицирания риск, комисията отчита като
ефективни и приложими.
По отношение Риск „Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите“, на
стр.153, в качествения анализ участникът идентифицира възможността за възникване на свлачище
и/или преовлажняване на земни почви по откоси и основа при сезонни климатични промени
(напр.пороен дъжд) , което напълно отразява спецификата на конкретния обект. В тази връзка е
предложена и конкретна мярка за предотвратяване настъпването на риска съобразно спецификата
на конкретния обект, а именно:: „Следене на прогнозите за времето и предприемане на действия за
ускорено изпълнение на СМР по откосите и основите на съоръженията и пътя, чрез удължаване
на работното време (в рамките на трудовото законодателство) и включване на резервни екипи, за
да се предотврати изоставането при настъпването на събитието“. Сред мерките за отстраняване
на неблагоприятни последици от своя страна е предвидено в тази връзка „включване на резервни
екипи за изпълнението на ключовите (в смисъл застрашени) дейности“, която също отразява
спецификата на дейностите на конкретния обект. Тези мерки, наред с останалите предложени от
участника по отношение на идентифицирания риск, комисията отчита като ефективни и
приложими.
По аналогичен начин е отчетена спецификата на конкретния обект и по отношение риска
„Забавяне на изпълнението на строителството, вследствие на климатични и сезонни промени“
(стр.154).
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Всички предложени от участника мерки по отношение на идентифицираните рискове
комисията отчита като ефективни и приложими.
Въз основа на горното комисията установи, че участникът е идентифицирал основните рискове
при изпълнение предмета на поръчката и е предложил мерки за предотвратяване настъпването на
рисковете, както и мерките за отстраняване на неблагоприятни последици. Рисковете отразяват
спецификата на конкретния обект, а предложените мерки са ефективни и приложими.
С оглед гореизложеното, комисията ОТЧИТА наличие на обстоятелство №4 по т.4 от
методиката за оценка, поради което предложението на участника получава допълнително 15
/петнадесет/ точки.
Крайна оценка за участник „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД по показател „ПТ2 –
Техническа оценка“ - 50 точки
Комисията приключи своята работа на този етап на 19.11.2018 г. и насрочи следващо заседание
за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение за
23.11.2018 г. от 13:30 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=446
Настоящият протокол е съставен на 19.11.2018 г..

Председател: инж. В. Т.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. инж. Х. Г.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. адв. И. М.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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