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

ПРОТОКОЛ № 4
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 г. на д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, в състав:
Председател: Весела Димитрова Тодорова – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Татяна Енчена Стоянова – Нач. отдел „Европейски проекти и програми”
4. Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител
В периода 24.08.2020 г. – 27.08.2020 г., при спазване разпоредбата на чл. 56, ал.
2 от ППЗОП, комисията проведе закрити заседания за разглеждане на представените
технически предложения в оферти за участие в обществената поръчка.
Татяна Стоянова се запозна с досегашната работа на комисията и подписа
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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:
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ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния
транспорт“, град Силистра
1.

ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

На основание предложения от участниците срок за изпълнение, комисията
определи следните точки:

Сi на

№
по

Участник

съответния
участник

ред

СИ - Срок за изпълнение
С min=180
Max бр. точки - 100

1

Ай Ти Ди Груп ЕООД

180 кд

(180/180) х 100 = 100

2

ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД

180 кд

(180/180) х 100 = 100

2.

ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П2

Ай Ти Ди Груп ЕООД – 100 точки:
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните
работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в
количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и
складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с
технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно
изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни
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условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева
ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата,
които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил
приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за
преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:
1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно
приключване и изпълнение на договора.
2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между
заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет
на настоящата обществена поръчка.
Еко Транспорт ДЗЗД – 100 точки:
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните
работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в
количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и
складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с
технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно
изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни
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аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева
ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата,
които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил
приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за
преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:
1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от
линейния график при изпълнение на предвидените СМР; - Риск от възникване на
предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и изпълнение на
договора.
2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между
заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет
на настоящата обществена поръчка.
Обобщените резултати от оценката на техническото предложения са както
следва:
№
по
ред

1

2

Участник
Ай Ти Ди Груп
ЕООД

общо по двата
показателя

П1 с тежест 10%

П2 с тежест 40%

100 х 10% = 10

100 х 40% = 40

50

100 х 10% = 10

100 х 40% = 40

50

ЕКО ТРАНСПОРТ
ДЗЗД
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ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с
електрозадвижване
1.

ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

На основание предложения от участниците срок за изпълнение, комисията
определи следните точки:

Сi на

№
по

Участник

съответния
участник

ред

СИ - Срок за изпълнение
С min=120
Max бр. точки - 100

1

Креал - 21 ЕООД

120 кд

(120/120) х 100 = 100

2

ПРАКТИК ЕООД

120 кд

(120/120) х 100 = 100

3

СОЛЕЙ 06 ООД

120 кд

(120/120) х 100 = 100

2.

ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П2

КРЕАЛ -21 ЕООД – 100 точки:
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните
работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в
количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и
складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с
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технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно
изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева
ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата,
които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил
приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за
преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:
1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно
приключване и изпълнение на договора.
2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между
заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет
на настоящата обществена поръчка.
2.2.

ПРАКТИК ЕООД – 50 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните
работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в
количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и
складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с
технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно
изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни
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условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
поръчка, с изключение на технологията на асфалтополагането. От строителната
програма не е видно по какъв начин ще се изпълни асфалтирането на обекта, и с каква
техника. Докато за всички други дейности има подробни описания на начина и
технологията на изпълнение.
Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация,
оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество
на изпълнение.

2.3.

СОЛЕЙ 06 ООД – 50 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните
работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в
количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и
складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с
технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно
изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
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Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
поръчка, с изключение на технологията на асфалтополагането. В строителната
програма в част „Асфалтови работи“ се цитират два вида битумен разлив – „Първи“ и
„Втори“, които са приложими когато имаме полагане на два или повече пласта
асфалт, а в проектната документация е заложен само един пласт от 5 см., което
означава, че трябва да се изпълни само „Втори“ битумен разлив.
Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева
ангажираност и качество на изпълнение.
Обобщените резултати от оценката на техническото предложения са както
следва:
№
по
ред

Участник
Креал - 21 ЕООД

1

ПРАКТИК ЕООД

2
3

СОЛЕЙ 06 ООД

общо по двата
показателя

П1 с тежест 10%

П2 с тежест 40%

100 х 10% = 10

100 х 40% = 40

50

100 х 10% = 10

50 х 40% = 20

30

100 х 10% = 10

50 х 40% = 20

30
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След приключване на оценката по техническите показатели, при спазване
разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, председателят на комисията насрочи публично
заседание за отварянето на ценовите предложения, както следва:
Дата

Час

01.09.2020 г.

11:00

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.

Настоящият протокол е изготвен на 27.08.2020 г. и подписан, както следва:
Председател: Весела Димитрова Тодорова
Членове:
1. Николай Михайлов Николов

/п/

2. Йорданка Йорданова Владимирова

/п/

3. Татяна Енчена Стоянова

/п/

4. Анелия Петрова Василева

/п/

/п/

/п/  ٭Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП във вр. с Регламент(ЕС) 2016/679

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския
съюз.
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