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ПРОТОКОЛ №2
Днес, 21.03.2016 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Община Смядово, започна работа
комисия, назначена със Заповед №106/23.02.2016 г. на Кмета на Община Смядово, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Иванова Маринова – Началник отдел „Регионално развитие,
екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Общинска администрация, гр. Смядово.
ЧЛЕНОВЕ: 1. Тодор Златков Илиев – адвокат от ШАК;
2. инж. Калоян Кирилов Киров – Директор на дирекция „Специализирана
администрация“ в Общинска администрация, гр. Смядово;
3. Мирослав Жечев Николов – Главен специалист ТСУ в Общинска администрация
Смядово;
4. арх. Иван Александров Иванов – Главен архитект на Общинска администрация
Смядово;
5. Росица Стефанова Савева – Старши специалист ТСУ в Общинска администрация,
гр. Смядово;
6. инж. Жулиян Димов Желев – външен експерт, строителен инженер, №ВЕ-1308,
включен в списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП към Агенцията за обществени
поръчки;
7. Пламен Иванов Панайотов – Председател на Управителният съвет (управител) на
Сдружение на собствениците „ГРАД СМЯДОВО, УЛ. „РИШКИ ПРОХОД“ – 6, ВХ. 1, ВХ. 2“
8. Петър Данчев Димитров – Председател на Управителният съвет (управител) на
Сдружение на собствениците „ГР. СМЯДОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“ №5, ВХ. 1, ВХ. 2, ВХ. 3“

със задача: Да разгледа оцени и класира подадените оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово
по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията на
гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6 и Обособена позиция №2: „Жилищен блок на
територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5“, обявена с Решение №14/11.01.2016
г. на Кмета на Община Смядово.
Председателят на комисията запозна присъстващите, членове че до изтичане на срока по
чл. 68, ал. 9 от ЗОП, допълнителни документи са представени от следните участници:
„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София , подал оферта отнасяща се Обособена позиция №1
„Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6;
И
КОНСОРЦИУМ „ПАНОВ ПЛАНТ”, гр. Шумен, подал оферта отнасяща се за Обособена
позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки
проход” №6
На основание, чл.68,ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите за
подбор на участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД в едно с допълнително представените такива по реда
на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП и проверка за съответствието им с предварително обявените от
възложителят условия.

Комисията констатира, че участника за доказване на констатираните и подробно отразени в
предходният протокол обстоятелства участника е представил приложно писмо, декларация списък
на служителите/експертите, които участника ще използва за изпълнение на обществената поръчка,
с който списък са предложени нови експерти, декларации по чл. 51а от ЗОП, по отношение на
експерт предложен на нова длъжност, граждански договор за този експерт, Удостоверение за
вписване в публичният регистър на лицата които имат прево да извършват дейности по
извършване на енергийна ефективност, Удостоверение за придобита пълна проектантска
правоспособност, застрахователна полица за сключена застраховка, Декларация по чл. 51а от ЗОП,
по отношение на ново посочен експерт, граждански договор, удостоверение за проектантска
правоспособност, застрахователна полица, Декларация по чл. 51а от ЗОП по отношение на
новопосочен експерт, трудов договор, допълнително споразумение, към трудовият договор, копие
от трудова книжка, удостоверение за добро изпълнение, референция, препоръка. По отношение на
предложеният отговорник по контрол на качеството са представени, заповеди 5 бр. придружени с
референции, представено е и удостоверение за добро и изпълнение, Представени са 2 бр.
удостоверение за преминат курс по контрол на качеството, По отношение на предложеният
експерт безопасност и здраве в строителството са представени заповеди 3 бр., придружени с
референции за добро изпълнение, представени са сертификати и удостоверения за преминат курс
на обучение общо 8 бр. Представени са декларации за продължаване на срока на застраховката за
целият проектантски екип.
Представена е застраховка за посоченият в списъка архитект.
Представен е нова декларация списък по чл. 51, ал. 1 , т. 2 от ЗОП, придружена с удостоверение за
добро изпълнение на нов обект, представено е извлечение от инвентарна книга.
След запознаване на така представените допълнителни документи на участника, разгледани
съвкупно с документите за подбор на участника, комисията взе следното решение:
- Приема за съответстващи на критериите за подбор и другите изисквания на възложителят,
представените от участника документите за подбор и допълнително представените такива.
На основание, чл.68,ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите за
подбор на участника КОНСОРЦИУМ „ПАНОВ ПЛАНТ”, гр. Шумен.
Комисията констатира, че участника допълнително пред комисията е представил следните
документи: Приложно писмо, като е налице разминаване между описаните документи и
приложените такива. Представени са декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по отношение на г-жа
Нейнска, Декларация списък на служителите/експертите, които участника ще използва за
изпълнение на обществената поръчка, Заповеди за възлагане на функции на предвиденият от
участника, експерт на позиция технически ръководител – 6 бр., Заповеди за предвиденият от
участника, експерт на позиция отговорник за контрол на качеството – 5 бр. Заповеди за
предвиденият от участника, експерт на позиция безопасност и здраве в строителството – 6 бр.,
Референция за изпълнени обекти по отношение привлеченият експерт на позиция технически
ръководител – 1 бр. Референция за изпълнени обекти по отношение привлеченият експерт на
позиция отговорник контрол по качеството – 1 бр. Декларации от проектантският колектив, за
удължаване на срока на застраховките, застрахователни полици, за сключени застраховки на
проектантският екип, сертификати за преминат курс на обучение за всички посочени работници
по полагане на топло изолационни системи, декларация по чл. 51, ал. 1 , т. 9 от ЗОП за техническо
оборудване което участника ще осигури за изпълнение на поръчката, попълнена от патньора в
обединението „Панов”ЕООД, свидетелства за регистрация на МПС – 2 бр., фактури -4бр.,
декларация по чл. 51, ал. 1 , т. 9 от ЗОП за техническо оборудване което участника ще осигури за
изпълнение на поръчката, попълнена от патньора в обединението „Е-Плант”ООД извлечение от
инвентарна книга и фактури 2 бр.
След проверка
на така представените документи, комисията, констатира, че въпреки
предоставената възможност по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, офертата на участника не
съответства на обявените от възложителят условия.
Мотивите на комисията са следните:
В предходен протокол изготвен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, комисията е констатирала, че
обединението, чрез лицето което е определено да го представлява е представил набор от
декларации, но не е представена декларация за осигуряване на ресурс по Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Посочената по горе декларация е задължителна съгласно изискванията на програмата и съгласно
същите изисквания същата следва да се представя от страна на участника.

В документацията за участие в процедурата изцяло е възприето това изискване, като
изрично е посочено, че участниците следва да декларират това обстоятелство с нарочна
декларация.
В офертата на участника се съдържат декларации за осигуряване на ресурс, но същите са
подадени и подписани от отделните партньори в обединението.
Предвид на обстоятелството, че посочената декларация е извън кръга на посочените
документи по чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗОП, които документи задължително следва да се подадат
от отделните партньори в обединението , комисията е изискала в пълно съответствие с обявените
условия и разпоредбата на § 1 т. 33 от ДР на ЗОП. представянето на декларация от страна на
обединението, чрез лицето което има право да го представлява.
Въпреки дадената възможност по чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участника – обединението подало оферта не
е представил изискващ се съгласно обявените условия документ, което от своя страна е основание
за предлагане за отстраняване на офертата предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП.
Аналогичната е ситуацията с декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП/образец 5/, доколкото
същата е представено отново от двамата партньори в обединението. В съответствие с чл. 68, ал. 8
от ЗОП комисията изрично е указала на участника същата да се представи от обединението, като
въпреки предоставената възможност този пропуск не е отстранен.
С оглед на всичко изложени по горе и на основание чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП, комисията взе
следното решение:
Предлага за отстраняване офертата на КОНСОРЦИУМ „ПАНОВ ПЛАНТ”, гр. Шумен, по
Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки
проход” №6, поради непредставяне на изискващи се съгласно обявените условия документи, а
именно декларация за осигуряване на ресурс по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради и Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнени и
подписании от страна на обединението.
След разглеждане на документите за подбор на участниците и на документите по чл. 68, ал. 8 от
ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката на
допуснатите участници, както следва:
„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София с оферта отнасяща се Обособена позиция №1
„Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6;
Участника е направил следните предложения за изпълнени на поръчката:
Срок за изпълнение на проектирането общо: 1 месец, считано от датата на получаване на
уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите
по договора.
Срок за изпълнение на строителството общо: 5 месеца, считано от датата на подписване на
протокол за откриване на строителна площадка.
Предлаганият от участника срок за изпълнение на всички дейности предмет на обособена
позиция е 6 месеца.
Участника е направил описание на предвидената от него технологична последователност на
проектирането и на строителните процеси
Участника е изложил описание на предвиденото от него разпределение на дейностите във времето
и технологичните норми за изпълнение на отделни видове работи.
Участника е посочил качествени характеристики на предложените основни материали, които ще
бъдат доставени и вложени в обекта
3. Участника е посочил гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта , които са 1,5 пъти
над предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.
4.1 Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката. Участника е заявил че е
съгласен с поставените условия и ги приема без възражения;

4.2 Участника е заявил че ще сключим договор в указания от възложителят срок;
4.3 Участника е заявил че съгласен да поддържа валидна застраховката „професионална
отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора;
4.4 Участника е заявил че съгласен да спазва изискванията, поставени в документацията;
4.5 Участника е заявил че съгласен вложените материали и изделия при изпълнение на
строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните
продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.
Съответствието се установява по реда на същата Наредба;
4.6 Участника е заявил че съгласен дейностите да бъдат изпълнени в съответствие с Техническата
спецификация и работния проект;
4.7 Участника е посочил, че изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
Към Техническото предложение са приложени линеен календарен план с работна програма за
изпълнението на всички дейности, Графики на ресурсите (персонал и механизация).
Комисията констатира че така подаденото от участника предложение за изпълнение на
поръчката съответства на обявените условия.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на участника
ТЕХНОСТРОЙ - Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта отнасяща се за Обособена позиция №2:
„Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5“;
Участника е направил следните предложения за изпълнени на поръчката:
Срок за изпълнение на проектирането общо: 1 месец, считано от датата на получаване на
уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите
по договора.
Срок за изпълнение на строителството общо: 5 месеца, считано от датата на подписване на
протокол за откриване на строителна площадка.
Предлаганият от участника срок за изпълнение на всички дейности предмет на обособена
позиция е 6 месеца.
В отделно приложение участника е направил описание на предвидената от него технологична
последователност на проектирането и на строителните процеси.
В отделно приложение участника е изложил описание на предвиденото от него разпределение на
дейностите във времето и технологичните норми за изпълнение на отделни видове работи.
В отделно приложение участника е посочил качествени характеристики на предложените основни
материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта.
3. Участника е посочил гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта , както следва:
За всички видове новоизпълнени строителни конструкции и основата под тях – 15 години.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни, на сгради и
съоръжения в неагресивна среда – 7,5 години.
За всички видове строително монтажни и довършителни работи /подови стенни покрития,
железарийски, дърводелски и други/ - 7,5 години.
4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.
4.1 Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката. Участника е заявил че е
съгласен с поставените условия и ги приема без възражения;
4.2 Участника е заявил че ще сключи договор в указания от възложителят срок;
4.3 Участника е заявил че съгласен да поддържа валидна застраховката „професионална
отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора;

4.4 Участника е заявил че съгласен да спазва изискванията, поставени в документацията;
4.5 Участника е заявил че съгласен вложените материали и изделия при изпълнение на
строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните
продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.
Съответствието се установява по реда на същата Наредба;
4.6 Участника е заявил че съгласен дейностите да бъдат изпълнени в съответствие с Техническата
спецификация и работния проект;
4.7 Участника е посочил, че изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
Към Техническото предложение са приложени линеен календарен план с работна програма за
изпълнението на всички дейности, Графики на ресурсите (персонал и механизация).
Комисията констатира че така подаденото от участника предложение за изпълнение на
поръчката съответства на обявените условия.
На основание чл. 71 от ЗОП, във връзка с чл.69а, ал. 2 , т. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към
оценка на предложенията на участниците извън плика с надпис предлагана цена съгласно
предварително утвърдената от възложителят методика за определяне на комплексна оценка по
отделните обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово находящ се на ул.
"Ришки проход" №6;
"Хидрострой" АД гр. София
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
1. Подпоказател Строителство - пет месеца считано от датата на подписване на протокол за
откриване на строителна площадка
за предлаган
срок за
изпълнение на
СМР
2. Подпоказател
за предлаган
срок за
Проектиране

Проектиране - един месец считано от датата на получаване на уведомително
писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора

Общ срок за
изпълнение
дейностите по
обособената
позиция е - шест
месеца
ІІ. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Ср1=50т

Ср2=50т

Общо по
П1 100т

1. Последов. и
технология на
изпълнение на
дейностите

20т
Участника в техническата си разработка, по отношение на проектният процес е
направил описание на сграда с приложени схеми. Направено е подробно описание
на отделните етапи на проектната задача включваща подготвителен етап,
проектен, съгласувателен, авторски надзор при изпълнението на СМР. Уточнен е
обхвата на подготвителният етап, включващ архитектурно заснемане, планове на
сутерените етажите, покрива и подпокривното пространство, разрези фасади и
т.н.
Проектният етап ще обхваща изготвянето на проект по посочени части, посочено
е съдържанието на отделните части, а именно: работни чертежи, детайли,
ситуационно решение, разпределение разрези фасади, детайли, др.чертежи,
обяснителна записка, изчисления, КСС, спецификации.
Участника е направил подробно описание на съдържанието на проекта по част
Архитектура, част конструктивна, част енергийна ефективност, част
пожаробезопасност, част ПБЗ,част ПУСО, част ПСД. Направено е описание на
дейностите които ще се изпълнят в съгласувателният етап.Направено е подробно
описание на дейностите които ще се извършват на етап авторски надзор.
С оглед на така представеното, техническо предложение, комисията изведе следният
извод:
1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията на
изпълнението на строително-монтажните работи, касаещи изпълнението на обекта.
Направено е подробно описание на състоянието на обекта.
2.
Описано е съдържанието на инвестиционния проект.
3. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени
с предмета на поръчката.
4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението предмета на
поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строителномонтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация.
5. Представената програма за изпълнение съответства на предмета на поръчката и на
техническата спецификация.Описани са подробно технологичните процеси при
изпълнението на отделните видове СМР.
6. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото
законодателство, със съществуващите технически изисквания, които са съобразени с
предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са
нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните части.
7. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между
експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел - изпълнението на
инвестиционния проект.
8. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското
строителство. Календарният план e показан фрагментарно и не съдържа всички видове
СМР и тяхната последователност.
1. 8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност
за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена
диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

2. Разпределение
на дейностите
във времето и
съответствие на
графика с
технологичните
норми и
ограничения за
изпълнение на
отделни видове
работи

Посочен е предвиденият от участник подход за изпълнение при проектирането
във всички части. Посочена е организацията на екипа за проектиране,
пълномощията на всеки от екипа и връзката между тях. Посочени са отделните
участници, взаимовръзки и взаимоотношения между възложител, проектанти.
Посочена е организационна схема в етапа на доставка на материалите, контрола
при доставките. Посочена е координация на работните места при изпълнение на
СМР. Участника е посочил технологичните норми за изпълнение на отделните
видове СМР, приемането им и контрол. Описани са подробно мерките за
безопасност и здраве при изпълнение на всички видове СМР.Участника е описал
подробно всички възможни рискове и мерките за преодоляването им.
С оглед на така представеното, техническо предложение, комисията изведе
следният извод:
1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности техния брой,
вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е
информация за ангажираните ключовите и неключови експерти и са описани
техните права и задължения. Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение
на дейностите по изпълнение на обекта. Те като вид състав квалификационна и
техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на
предвидените за изпълнение дейности и обезпечават качественото изпълнение на
обществената поръчка.
2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за
едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в
съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и
предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.

30т

3.Качествени
характеристики
на предложените
основни
материали,
които ще бъдат
доставени и
вложени в
обекта

Посочен е фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност
30т
0.038 w/mK и дебелини от 5 до 12 см.
Посочен е фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност
0.038 w/mK и дебелина до 10 см.
Посочени са фасадни плоскости от минерална вата, с коефициент на
топлопроводност 0.038 w/mK
Общо по
Предвидена е дограма с петкамерен профил и двоен стъклопакет с бяло
П2 80т
нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 0.8 w/m2K.
Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия,
които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа.
С оглед на така представените документи комисията счита, че са налице
предложения, които отговарят на изискванията на възложителя.

Обособена позиция 2 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово находящ се на ул.
"Беласица" №5;
"Технострой - Г" ЕООД, гр. Смядово
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
1. Подпоказател Строителство - пет месеца считано от датата на подписване на протокол за
откриване на строителна площадка
за предлаган
срок за
изпълнение на
СМР
2. Подпоказател
за предлаган
срок за
Проектиране

Ср1=50т

Проектиране - един месец считано от датата на получаване на уведомително писмо Ср2=50т
от Възложителя за стартиране дейностите по договора

Общ срок за
изпълнение
дейностите по
обособената
позиция е - шест
месеца
ІІ. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
Участника е направил подробно описание на вида на сградата предмет на
1. Последов. и
обособената позиция.По отношение на дейностите по проектиране, участника е
технология на
посочил, че същото ще протече в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
изпълнение на
2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Направено е
дейностите
подробно описание на отделните етапи на проектирането. Посочени са частите на
проекта: Архитектура, Конструктивна, ВиК, Ел,Енергийна ефективност,
Пожаробезопасност, ПБЗ, ПУСО, Геодезия, Сметна документация. Посочен е
предвиденият от участника екип за изпълнение на проектирането. Посочен е
обхвата на проектите по отделните части.Направено е подробно описание на всяка
част, която е правилна и съответстваща на изискванията на възложителят.
Подробно са описани дейностите по осъществяване на проектиране и на авторски
надзор. Направено е описание на видовете СМР по покрива, ВиК, Ел, тротоарен
пръстен около сградата, топлоизолация на външни фасадни стени. Посочена е
технологията и последователността на изпълнение на всяка една дейност.
Участника е посочил технологичната последователност на строителният процес,
включваща начина на извършване на временно строителство, което е подробно
развито и правилно като организация.
С оглед на така представеното предложение, комисията прави следното
заключение:
1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията за
изпълнение на строително-монтажните работи, касаещи обекта. Направено е
подробно описание на състоянието на обекта.
2. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са
съобразени с предмета на поръчката.

Общо
по П1
100т

40т

3. Представената програма за изпълнение съответства на предмета на поръчката и
на техническата спецификация.
4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението предмета на
поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строителномонтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация. В
описанието се съдържат и дейности като: направа на нов тротоарен пръстен около
сградата; премонтиране телата на климатиците; остъкляване на 80% от балконите,
което показва наличието на цялостна визия за подхода и дейностите по
изпълнението на проектирането и строителството.
5. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото
законодателство, със съществуващите технически изисквания, които са съобразени
с предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са
нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните
части.
6. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между
експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел - изпълнението
на инвестиционния проект.
7. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското
строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната
последователност и срокове на изпълнение.
8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност
за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с
приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията
2. Разпределение Посочен е предвиденият от участник подход за изпълнение при проектирането във
всички части. Посочена е организацията на ключовият и некл. персонал,
на дейностите
отговорностите на ключовият персонал, пълномощията на ключовият персонал и
във времето и
съответствие на връзката между тях. Посочени са отделните участници, взаимовръзки и
взаимоотношения между възложител, проектанти по части, изпълнител в това
графика с
технологичните число управител и ръководител на обекта. Посочен е начина на осигуряване на
ресурсите, контрола при изпълнение на СМР, документооборота и отчет.
норми и
Представена е работна програма, с ресурсно изпълнение на дейностите по покрив,
ограничения за
фасада, инсталации и разпределение на работните екипи. Работната програма е
изпълнение на
подробна, правилна и съответстваща на предмета на поръчката. Описани са мерки
отделни видове
за контрол на качеството. Описани са подробно мерките за безопасност и здраве
работи
при изпълнение на всички видове СМР.Участника е описал подробно всички
възможни рискове и мерките за преодоляването им. Разработен е план за
управление на околната среда.
С оглед на така представеното, техническо предложение, комисията изведе
следният извод:
1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности техния брой,
вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е
информация за ангажираните ключовите и неключови експерти. Посочени са
конкретно отговорните технически лица и са описани техните права и задължения.
Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение на дейностите по изпълнение
на обекта. Те като вид състав квалификационна и техническа обезпеченост са в
съответствие с вида, обема и спецификата на предвидените за изпълнение дейности
и обезпечават качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за
едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в
съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и
предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.
3.Качествени
характеристики
на предложените
основни
материали,
които ще бъдат
доставени и
вложени в
обекта

Посочена е топлоизолация EPS 70 с топлопроводимост 0.037 w/mK.
Посочена е топлоизолация EPS 90 с топлопроводимост 0.034 w/mK.
Мрежа за топлоизолационни системи – стъклофибърна 145г/кв.м.
Топлоизолационни плоскости от минерална вата с топлопроводимост 0.032-0.044
w/mK.
Предвидена е дограма с петкамерен профил и двоен стъклопакет с бяло
нискоемисийно стъкло.
Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия,
които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа. С оглед на така
представените документи комисията счита, че са налице предложения, които
надвишават изискванията.

30т

30т

Общо
по П2
80т

С оглед на извършеното оценяване и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията взе
следните решения:
- Определя публична дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на
участниците в процедурата – 05.04.2016г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на административната
сграда на Община Смядово.
- Възлага на председателят на комисията, да изготви и помести в интернет страницата на
община Смядово съобщение за насрочената дата на публичното заседание, както и резултатите за
извършеното оценяване на етап техническа оценка.
С оглед необходимостта от уведомяване на участниците заседанието на комисията бе
закрито.
Настоящият протокол се изготви на 30.03.2016 г.
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