„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

ЕООД

4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков”, 2
тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29
e-mail: vik_sm@abv.bg; web: http://www.vik-smolyan.com/
BS-EN ISO 9001: 2008
OH SAS 18001:2007
EN ISO 14001:2004

ПРОТОКОЛ
за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на
офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена
поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД
„ХУБЧА” Ф 529 ММ В С. БОСТИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН - І ЕТАП СЕКЦИИ № № 21, 22,
23, 24, 25, 26 И 27”, което производство е открито с публична покана на възложителя с изх.
№
ИС-138 от 11.12.2015г., публикувана на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД на интернет адрес: - www.vik-smolyan.com, профил на купувача http://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15 и на портала за обществените
поръчки под уникален код ID 9048909
Днес, 22.12.2015 г., в 08:30 часа, в кабинета на заместник-управителя на „ВиК“ ЕООД –
гр. Смолян на третия етаж на административната сграда на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, находяща се в гр. Смолян на ул. П. Р. Славейков № 2, в изпълнение на
заповед № РД-ЗА-421/16.12.2015г. на възложителя се събра комисия в следния състав:
Председател:
инж. Николай Сираков - ръководител направление „ПТ“ във „ВиК“ ЕООД – Смолян
Членове:
инж. Саша Крайчева – инженер ВиК във „ВиК“ ЕООД - Смолян
Любомир Равелов – правоспособен юрист
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както следва:
1. Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2
- 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол.
2. Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти и получените
оферти следните констатации:
2.1. Регистрирани предложения – 2 /два/ бр., както следва:
Регистрационен
Дата и час на
№
Наименование на участника
номер на
получаване на
предложението предложението
1.

„АРТСТРОЙ“ ООД
гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41
1

ИС-141

21.12.2015г.
13:20 ч

2.

„ДЮЛГЕР” ООД

ИС-143

21.12.2015г.
14:45 ч

гр. Смолян 4700, бул. България № 58, ет. 4 ; факс: 0301 / 6
00 22 ; електронна поща: office@diulger.com
2.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в публичната покана.
2.3. Представените пликове са с ненарушена цялост.

3. При отварянето на офертите представители на участниците, средствата за масово
осведомяване и на други лица не присъстваха.
4. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в
деловодството на дружеството, при което обяви ценовите и техническите предложения.
Членовете на комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения,
след което комисията продължи работата си в закрито заседание.
5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИТЕ
НЕРЕДОВНОСТИ СА, КАКТО СЛЕДВА:
„АРТСТРОЙ“ ООД
А.

Б.

ДОПУСТИМОСТ:
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор
или с други изисквания и критерии на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор
съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща
Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни.
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част,
представляваща Приложение № 3 към публичната покана.
Офертата на участника е валидно и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези,
определени от възложителя.
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:
134 768.14 лева /словом сто и тридесет и
Цена
четири хиляди седемстотин шестдесет и
1.
за изпълнение
осем лева и четиринадесет стотинки/ без
на поръчката
ДДС.
2.
Ценови показатели
2.1.
Часова ставка
3.50 лева/час
2.2.
Допълнителни разходи за труд
90 %
Допълнителни разходи за механизация
2.3.
80 %
2.4.
Доставно-складови разходи
4%
2.5.
Печалба
10 %
70 /словом седемдесет/ календарни
дни, считани от извършването на
Срок за изпълнение на обществената
2.
подписване на протокол за започване на
поръчка
строителството и заверка на заповедна
книга от лицето по чл.158, ал.2 от ЗУТ.
Гаранционният срок за
180 /словом сто и осемдесет/ месецa.
3.
новоизпълнените подпорни стени
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В.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 Генерален подход и методология на работа, основни етапи на изпълнение на видовете
СМР и тяхната последователност при организацията и мобилизацията на използваните
ресурси, обвързани с конкретни подходи - изпълнение на СМР съгласно разработените и
одобрени технически проекти, при спазване на изискванията на всички действащи към
момента закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обект от такъв
характер и утвърдени стандарти в строителството, както и в съответствие с
предложените Техническо предложение, Ценовата оферта, КСС, процедурни документи
и указания на възложителя:
o Управление на изпълнението на договора - ключови фактори, които са с основна
роля, за да се изпълнят резултатите по проекта/договора, описани в Техническата
спецификация:
 Материални ресурси - налична предварителна организация относно
проучване на пазара за доставки и цени на необходимите материали, която
осигурява своевременно реагиране; работа с широк обхват от контрагенти
в цяла България и чужбина, което осигурява навременно снабдяване с
качествени материали за изпълнение.
 Система за планиране на материалните запаси - разходни норми
(технологии) за производство и материални запаси, съблюдавайки
следните основни аспекти от концепцията за срочност на доставките на
материалните ресурси:
 Поръчки от обекта.
 Доставчици на материали - заявки към тях и следене на
изпълнението им.
 Осигуряване на допълнителни източници за доставка.
 При подаване на заявки за доставки на материали към дистрибутори
съобразяване комбинирането на сходни материали, които нямат
времева рамка, която да определя незабавното им влагане в процеса
на строителството, тъй като ще бъде по-рентабилно да се изпълнят с
една заявка за доставка.
 Доставките на строителни материали съвместно с контрагентите,
като приемането на доставените материали на обектите да става под
ръководството и отговорността на определено отговорно лице.
 Трудови ресурси - осигурен достатъчен на брой и с необходимата
квалификация технически персонал и работна ръка; предоставени данни за
професионалния опит на ръководния и техническия състав.
 Срокове за изпълнение на проекта - съгласно план-график, в който е
заложен срокът за изпълнение на обекта, съобразен с технологичната
последователност и обем на необходимите материални и трудови ресурси:
 Работни карти с операции на работници.
 Контрол на работното време на работния състав.
 Доставка на механизация, оборудване и инвентар – превоз на цялото
нужно оборудване, инвентар и дребна механизация с транспорт на
дружеството, придружен от нужните документи.
 Значение на систематизираните и координирани действия, свързани с тези
фактори - организиране, анализиране, контролиране, координиране и
отчитане на производствения процес и напредъка на обекта, при стриктно
съблюдаване за качеството и темповете на строителството.
 Технология за изпълнение на строителството:
o Организация и подготовка за изпълнение на СМР, включително и на временното
строителство:
 Подготовка за изпълнение на СМР, организация по транспортиране на
машини, инвентар и оборудване, заявки за основни видове материали
(бетон, армировка, инертни материали), както и всички други дейности,
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свързани със строителния процес до пълната готовност за стартиране на
същинското строителство, във възможно най- кратки срокове под прякото
разпореждане на наши ръководни кадри с дългогодишен опит в
строителната сфера.
 Съобразяване според приложения план- график за изпълнение на
поръчката, с необходимите темпове на влагане на материали в строежа,
сроковете за изпълнение на обекта, наличната работна ръка, като при
евентуални изменения взимане на съответните решения.
 Съгласуване на временното строителство с представител на Общината и
поставяне на информационни табели на съответните места с оглед
изясняване на необходимите мероприятия по ЗБУТ, системата за
управление на качеството и съгласуваността на движението при доставка
на материали и изпълнение на СМР.
 Осъществяването на временно строителство за обекта:
 Обезопасяване на обекта с обозначителни табели и ограждения,
като се оформи място за вход и подход към строителния обект;
поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи
опасностите и обособяващи зоната на работното поле; преди
започване на работа на обекта временна организация на
движението, която ще се извърши съгласно проектното решение във
Част «ВОД».
 Оформяне на складови площадки - доставка и съхранение на
строителните материали на временни съоръжения в близост до
строителната площадка; използване на площадка за товаро –
разтоварни работи и за складиране на материалите.
 Транспортни работи на строителната площадка: извършване на
строителната площадка на множество видове транспортни работи. –
свързаност на всички видове дейности с отделен вид транспорт –
доставяне на бетонова смес, инертни или строителни материали до
обекта; доставка на продуктите, изделията и оборудването на
строителната площадка, след като е подготвена за съхранението им;
извършване на товаро- разтоварните работи и временно приобектно
складиране и съхранение на строителните материали така, че да са
осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане;
транспорт и складиране на строителната площадка на строителните
продукти и оборудването в съответствие с указанията на
производителя и инструкциите за експлоатация и съхранение в
оригиналните им опаковки, така че да не замърсяват околната
среда, както и в съответствие с указанията на производителя.
 Включване на временно ел.захранване и временен водопровод временно електрозахранване посредством бензинови агрегати и
изпълнение под ръководството и контрола на техническия
ръководител; осигуряване за нуждите на работниците на
диспенсъри с чиста вода, а за производствените нужди - водоноска.
 Определяне на депо за сортиране на строителни отпадъци /съгласно
изискванията за опазване на околна среда/, както и местата на
багерите и другата техника, която ще се използва - за обслужване на
работещите непредвиждане на временни битови сгради, тъй като
технологичните процеси не предполагат такава нужда и няма да
бъде необходимо те да остават на обекта; обособяване на
временните пътища по площадката така, че материалният поток при
разтоварването да преминава по възможност в посока на мястото за
монтаж.
o Изпълнение на СМР:
 Задължително обезопасяване на обекта, след което извършване на
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подготовка и организация за запознаването на работещите на обекта с:
 Местата на строителната площадка, на които има специфични
рискове.
 Местата за инсталиране на повдигателни съоръжения.
 Местата за складиране на строителните продукти и
оборудване,контейнери за отпадъци.
 Ел. и водозахранването на обекта.
 Сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука.
 Механизирано изпълнение на голяма част от строителните процеси със
съобразни машини и инструменти, в които влизат и спомагателни
технически средства и инвентари, необходими за извършване на даден
процес; извършване на всички процеси за изграждането на обекта въз
основа на наличните работни проекти и предложения план - график за
изпълнение на поръчката с необходимите материали, машини и работници,
мероприятия за безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана,
също така и въз основа на изготвени Технологични карти, включващи
област на приложение, технология и организация на процеса,
технологични схеми, организация на труда, материално технически
ресурси и безопасност хигиена и противопожарна охрана; доставка на
строителните материали и полуфабрикати изделия на строителната
площадка с автотранспортни средства.
o Финализиране на изпълняваните СМР, с изготвяне на необходимите документи за
отчитане пред Възложителя:
 При готовност за предаване на обекта своевременно уведомяване на
представителите на възложителя и изготвяне на необходимата екзекутивна
документация за отчитането.
 Предаване и приемане на извършените видове СМР - доказване пред
Възложителя след съставяне на всички необходими актове протоколи, като
се спазват разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството, както и съгласно
приложената Количествено- стойностна сметка; придружаване на всеки
констативен протокол от необходимите сертификати за качество на
вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3/2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
декларации за съответствие на вложените материали със съществените
изисквания към строителните продукти /изготвяне на посочените
документи в нужният брой екземпляри и проверка преди да се представят
на Възложителя за одобряване и подпис/.
o Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния
процес и вътрешен контрол на изпълнителя:
 В лицето на експертите на участника /Ръководител на екипа/ връзка на
място и на терен с представители на Възложителя по изпълнение на
изискванията на ЗУТ.
 Ефективно сътрудничество и ежедневна комуникация с Възложителя и
неговия отдел/структура.
 С оглед на спазване на сроковете за изпълнение на обекта редовни
координационни седмични срещи за напредък относно изпълнението на
проекта, свързани с качеството на работите, последователността и
напредъка в изпълнението на СМР и вербална комуникация с
представители на Възложителя (инвеститорски контрол, строителен
надзор).
 Комуникацията между Възложителя и Изпълнителя за обмен на
информация чрез различни модерни комуникационни средства като
електронна и писмена кореспонденция, както и неформална комуникация с
оглед улесняване изпълнението на проекта.
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Предоставяне на документи при изискването им от възложителя и
останалите участници в строителството.
o Вътрешен контрол - екип, състоящ се от специалисти в областта на
строителството и обучен персонал с дългогодишен опит, които да бъдат
ангажирани при изпълнение на съответните строително-монтажни работи с
описание на задачите и отговорноостите им – ръководен инженерно-технически
състав, строителни техници, които отговарят на изискванията по чл.163 а от ЗУТ ангажирани пряко с организацията и правилното изпълнение на строителномонтажни работи, бригадир на производственото звено (бригада), който да:
Отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите; Следи и
няма да допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи,
както и без нужната компетентност и квалификация за даден вид дейност;
Разпорежда в отсъствие на техническия ръководител спирането на работата при
заплаха за здравето или живота на работещите.
 Технологии за изпълнение на основните видове СМР:
o Етапи на изпълнение на СМР /ред на изпълнение/:
 Подготовка на площадката и подготовка за започване на СМР.
 Земни работи.
 Кофражни работи.
 Амировъчни работи.
 Бетонови работи.
 Дренаж и обратен насип зад стената.
o Технологична последователност за изпълнение на СМР /ред на изпълнение/ и
анализ на продължителността на основните видове СМР - старт на
строителството по проекта при наличен протокол обр. 2 за откриване на
строителна площадка и последователност на строителния процес съгласно
приложения план - график за изпълнение на поръчката, както следва:
 Първи етап - подготовка на площадката и подготовка за започване на СМР
– обезопасяване на обекта чрез монтиране на инвентарни ограждения и
обозначителни табели, поставяне на необходимите пътни знаци и табели,
указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле,
уведомяване на работниците за започването на строежа; оформяне на
площадката на открит склад, площадка за автостопанство и площадка за
строителни отпадъци.
 Втори етап - земни, кофражни, армировъчни и бетонови работи непосредственно преди доставката на основните строителни материали
(арматурна заготовка, кофраж и др.) започване с изкопните работи, които
ще се извършват основно механизирано; изпълнение на механизирания
изкоп с тежка механизация /багери, булдозер/ в рамките на 12 календарни
дни, като се включва и рампата и временния подход; извършване на изкопа
в скални почви с помощта на пневматичен къртач, както и с помощта на
кирки (едностранна, двувърха), мотики, прави и обикновени закръглени
лопати и др. инструменти при необходимост; изпълнение на изкопа за
фундаментите и ламелите в срок от 7 дни, като едновременно с това
извозване на излишната изкопана земна и скална маса; изкопни и
укрепителни работи в рамките на 7 дни заедно с извозването на земни и
скални маси; изпълнение по начин, който да гарантира целостта на
откосите; възможност изкопите за основи, канали и окопи да не бъдат
укрепени според характеристиките на земната основа; наблюдение от
координатора по БЗ и техническият ръководител на обекта и когато е
необходимо, преустановяване на изкопите за понататъшно съгласуване с
Проектанта; гарантиране при извършване на изкопните работи на
максималното отводняване на изкопа по всяко време чрез временни
водоотводни съоръжения (водна помпа), които да гарантират бързото
отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта;
6

осигуряване, монтиране, поддържане и експлоатиране на помпа, която да
осигури нивото на водите под това на основите на постоянните работи за
определен срок; оформянет на основите незабавно след откриване на
безопасен фронт; след оформяне на земната основа направа на кофража за
фундаменти, като се редува този вид дейност във времето, според
последователността на СМР; предварителното подреждане на кофражните
елементи на строителната площадка, преди започване на работа по вид и
последователност на технологичните операции, което да улесни
изпълнението на кофражните работи; кофражи от инвентарни платна и
дъски от иглолистен материал; подпори от дървен материал; едновременно
с направата на кофража залагане на барбаканите, които служат за оттичане
на подпочвени води; осигури устойчивост на кофража и носимоспособност
за всички товарни състояния-както по време на армиране и бетониране,
така и до набиране на якост и демонтиране на кофража; приемане на
кофражите от Координатора и от техническия ръководител; за направата
на кофража за ламелите монтиране при нужда на работно скеле, като това
ще става в процеса на изпълнение на кофражните работи; изпълнение
между ламелите на деформационна фуга от XPS 2 см; доставка на
армировката фасонирана по спесификация, складиране на определените
места и изпълнение от арматуристи след производствен инструктаж; след
изпълнението на кофража и армировката поетапно отливане на
фундаментите и ламелите, които да се изпълнят с бетон С 12/15 и С 30/37;
извършване на фундирането върху здрава почва, за да се избегнат
последващи пропадания или потъване на някои от фундаментите; бетонови
работи след като са проверени състоянието на кофража и състоянието на
армировката- връзване и осигуряване на необходимите бетонни покрития;
приготвяне на бетонната смес в бетонов възел, транспортиране с
бетоновоз, полагане чрез бетон помпа според указанията на техническия
ръководител и уплътняване с иглен вибратор; предварителен инструктаж
от техническия ръководител на бетонджиите, машиниста и шофьора;
декофриране след разрешение от КБЗ и техническия ръководител; след
достигане на проектната якост на бетона хидроизолация на стената, за
която предварително ще бъде почистена бетоновата основа.
 Трети етап - дренаж и обратен насип - обратен насип зад стената, като за
изпълнението започване с ръчно нареден камък зад стената, който да
служи за дренажна барирера, последван от полагането на глина, която да
се трамбова; започване на изпълнението на обратния насип след като
бетонът е набрал 70 % от крайната якост; използване на материал,
предписан съгласно проекта; засипване на пластове с трамбовка.
 Описание на видовете ресурси, които ще се използват за изпълнението на СМР на
обекта:
o Изисквания при изпълнението:
 При изпълнение на зададените видове строително - монтажни работи се
взимат предвид Техническата спецификация и утвърдените стандарти за
отделните видове работи.
 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и
монтажни работи отговарят на техническите изисквания към строителните
продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване на съответствието на строителните продукти.
 Внедрени и разработена система ISO 9001:2008 - за управление на
качеството.
 Следене от отговорника по качество материалите, които ще се складират в
близост до работните площадки, да се съхраняват така, че да се гарантира
запазване на качествата им.
 Всички вложени материали да са с високо качество.
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Представяне на сертификати за качество на вложените материали за
доказване на годността и качеството им.
 Всички видове СМР да бъдат проверявани от отговорника по качество
преди започване, по време на изпълнение и след завършването им;
координиране на действията му със строителния надзор и инвеститорския
контрол за обекта.
 Недопускане използването на материали и изделия без свидетелство за
качество и неизвестна технология за изпълнението им.
 Работа с висококачествени материали, които отговарят на стандартите за
качество на строителните продукти и имат съответните декларации на
производителя и указания за приложение.
Необходимата техника и механизация за обекта:
 Товарен автомобил самосвал.
 Багер комбиниран.
 Багер еднокошов.
 Бетоновоз,бетон помпа.
 Булдозер.
 Валяк самоходен.
 Иглен вибратор.
 Компресор.
 Къртач пневматичен и компресорен.
 Бензинова резачка.
 Казан за топене на битум.
 Ъглошлайф.
 Заваръчен апарат.
 Трамбовка.
Необходими човешки ресурси за обекта - комбинирани бригади, състоящи се от:
 Изкопчии.
 Кофражисти.
 Бетонджии.
 Арматуристи.
 Общи работници.
 шофьори и оператори на машини /багери, бетоновоз, бетон помпа/.
Необходими материални ресурси за обекта:
 Бичемета и дъски игл..
 Пирони и тел кофражна.
 Кофраж.
 Масло кофражно.
 Армировка.
 Барбакани ф 110.
 Бетони.
 Бензин и машинно масло.
 Топлоизолация xps 2 см.
 Битум.
 Инертни материали.
Други изисквания при изпълнението:
 Съответствие на технологиите с техническите спецификации, възприетите
строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на
строителството.
 Протичане на строителния процес съгласно възприетите строителни
методи, технически норми и стандарти за изпълнение на строителството и
съобразено с Наредба № 2 от 31.07.2003 г../ /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003
г./.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
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Непрекъснат вътрешен контрол чрез ръководни служители по спазване на
всички видове СМР от КСС, съвместно с Инвеститорския контрол на
Възложителя.
 Следене за спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, както и за опазване на околната среда.
Описание на мерките за ЗБУТ- значение, рискове, които могат да възникнат при
изпълнението на строителния процес, и превантивни мерки за обезпечаването им в 15
позиции.
Описание на мерките за опазване на околната среда – основни причини за евентуално
замърсяване на околната среда, ориентация на целите /приоритет 1 - предотвратяването
на образуването на отпадъците; приоритет 2 - оползотворяването на отпадъците, чрез
рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия;
приоритет 3 - окончателно обезвреждане, чрез депониране или изгаряне на тези
отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени;
приоритет 4 - предпазване от вредни емисии атмосферата ,земята и водите ,чрез
минимизиране количеството генерирани отпадъци/, план за организация на опазването
на околната среда, действия по време на строителството и след неговото окончателно
завършване, мерки за свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната
среда в периода на изпълнение на СМР в 13 позиции.
Таблично представяне на разпределението на механизацията по отделните видове работи
съгласно КС.
Таблично представяне на разпределението на строителния екип по отделните видове
работи съгласно КС.
„ДЮЛГЕР” ООД

ДОПУСТИМОСТ:
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или
.
с други изисквания и критерии на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно
т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение № 3 към
публичната покана, и същите са редовни.
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост,
закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща
Приложение № 3 към публичната покана.
Офертата на участника е валидно и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези,
определени от възложителя.
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:
Б.
129 909.96 лева /словом сто двадесет и
Цена
девет хиляди деветстотин и девет лева
1.
за изпълнение
и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС.
на поръчката
2.
Ценови показатели
2.1.
Часова ставка
3.30 лева/час
2.2.
Допълнителни разходи за труд
95 %
Допълнителни разходи за механизация
2.3.
40 %
2.4.
Доставно-складови разходи
10 %
2.5.
Печалба
10 %
79 /словом седемдесет и девет/
календарни дни, считани от
Срок за изпълнение на обществената
2.
извършването на подписване на
поръчка
протокол за започване на
А
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строителството и заверка на заповедна
книга от лицето по чл.158, ал.2 от ЗУТ.
Гаранционният срок за новоизпълнените
180 /словом сто и осемдесет/ месецa.
подпорни стени
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 Начин на изпълнение на поръчката - общи положения:
o Организация и начин на изпълнение, следващи стриктно изискванията на проектната
и тръжна документация, с отчитане на реалната производителност на предложените
човешки и технически ресурси, съобразно заложените в количествената сметка
количества и проектното решение.
o Готовност за изпълнение и завършване на строителството на обекта съобразно
разработения и одобрен проект и техническите спецификации и при точно спазване
на указаното в договора и приложенията към него, при спазване на изискванията на
ЗУТ, Наредба №3/31,07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите
в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №16/27.03.2001 г. за
организация на движението по време на строителството, нормативната уредба по
ЗБУТ и опазване на околната сред, както и при спазване на изискванията на всички
действащи към настоящия момент нормативни актове, касаещи изпълнението на
обекта.
o Влагане в строежа само на строителни продукти в съответствие на съществените
изисквания към строежите и имащи оценка на съответствието съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти.
o Предварително съгласуване с възложителя и проектанта всички влагани в
строителството материали, елементи, изделия и др. подобни.
o Недопускане на влагането на неодобрени материали и оборудване и отстраняването и
замяната на такива от строежа.
o Достъп на възложителя или всяко лице, упълномощено от него, до строежа,
работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване
и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, и
осигуряване на всички необходими условия и оказване на съдействие за получаване
на правото за такъв достъп.
o Възможност за възложителя, проектанта и консултанта, осъществяващ строителен
надзор, както и упълномощени от тях лица, по всяко време да инспектират работите,
да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за
отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и
начин на изпълнение, когато те не противоречат на добрата строителна практика и
нормативни изисквания.
o Съдействие за съгласуване работата на всички участници в строителния процес за
постигане на качествен резултат и своевременно информиране на възложителя за
възникнали проблеми.
o Съгласуване на изпълнението на строително-монтажните работи и със съответните
органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по
време на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г.
за временната организация и безопасност на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
o При наличие на подземни комуникации своевременно сътрудничество със
съответното експлатационно дружество.
o Ограничаване на СМР само в рамките на работната площадка, използване на места за
складиране на материали/земни маси и разполагане на фургони за битовоадминистративно облсужване на работния екип, които са предварително одобрени и
разрешени от страна на компетентните органи.
3.

В
.
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 Описание на видовете СМР съгласно проект и предоставена количествена сметка:
o Обхват на проектното решение:
Местоположението на новопроектираната подпорна стена в основната си част
съвпада с местоположението на старата компрометирана стена, като са изправени
някои съвсем малки чупки. Местоположението на новопроектираната подпорна стена
е съобразено и с местоположението на съществуващия довеждащ външен
водопровод, описан по-горе. Местоположението на новопроектираната подпорна
стена е показано на чертежите - ситуации, както и в трасировъчния план за обекта по
част “Геодезия“. Напречното сечение, котите на фундиране и височината на стената
са съобразени с резултатите и препоръките от инженерно-геоложкото проучване и
проучването по част “Хидрология“. Стената е разделена на 27бр. ламели.
Последователността на изпълнение на стената е през една ламела, за да не се засегне,
скъса и пропадне съществуващия и в момента довеждащ външен водопровод стоманена тръба Ф 529 мм..Това определя поетапно изпълнение на обекта 2 етапа.
Допуска се по време на строителството на стената водопроводът да бъде разкрит
само в рамките на една ламела, за да може да бъде подпрян в засипаните съседни
ламели. При необходимост при изпълнение на стената да се укрепи съществуващата
стоманена тръба на водопровода. Стената е стоманобетонова и ще се изпълни по
монолитен способ. Стената се състои от 27 бр. ламели, по чертежите са означени с
номера от № 1 до № 27. Общата дължина на стената е 135,76м. Фундаментът на
стената е с еднакво напречно сечение за всички ламели. Височината на тялото на
стената над фундамента е от 4,50м. до 5,1 Ом. Тялото на стената е разделено на две долно стъпало стена (еднакво напречно сечение за всички ламели) и горно стъпало
стена - с дебелина 50см. и променлива височина за отделните ламели. Между
отделните ламели на стената са предвидени деформационни фуги с ширина 2 см.
Тези фуги да се изпълнят с поставяне на пенополистирол (XPS). Фундирането да се
извърши върху здрава скална земна основа. Земната основа да се приеме от
проектантите - конструктор и геолог. Да се спазват посочените в проекта коти на
фундиране, освен ако се наложи прекопаване на основата за достигане на здрава
скална земна основа. Основната плоскост на фундаментите е наклонена съотношение
1:5. Страните на тялото на стената са вертикални. Под фундаментите да се изпълни
пласт подложен бетон с дебелина 10 см. от бетон клас С12/15. Да се изпълнят
барбакани от PVC тръби Ф110 в два реда през хоризонтално разстояние максимум
1,00м. За стената проектното положение на горната армировка на фундаментите да се
осигури чрез подпиране с показаните в чертежите “столчета”. Зад стената да се
изпълни дренаж от ръчно реден ломен камък. Зад стената да се изпълни засипване
със скален материал или баластра. Пластовете зад стената, както и хидроизолацията,
да се изпълнят съгласно посоченото във вертикалния разрез.
o Вид и обем на СМР – съгласно КС.
 Етапи и последователност на изпълнение:
o Подготвителни работи, мобилизация на ресурсите:
 Подготовка на временна база на Изпълнителя и мобилизация на машини и
хора – база от фургон-офис и фургон за почивка и обслужване на работниците
и за съхранение на ръчни инструменти и машини; съгласуване на местата им
на позициониране с компетентните органи.
 Доставка на химическа WC, изкуствено осветление, временна ограда,
означителни и указателни табели и др.
 Поетапно придвижване на необходимата за изпълнението едра техника с цел
да се избегне прекаленото струпване на механизация на обекта.
 Избягване претрупването с материали с оглед на безопасността от пожар,
нараняване или задръстване на евакуационните изходи и пътища.
 Регулярна доставка на основните материали непосредствено преди влагането
им в обекта според нуждите на текущите СМР.
o Изпълнение на същинско СМР:
 Изпълнение на СМР - поетапно с цел спазване изискването на проектанта за
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изпълнението на 27 бр. секции /ламели/ през една, за да не се засегне, скъса и
пропадне съществуващия и в момента довеждащвъншен водопровод стоманена тръба Ф 529 мм.
 Разделяне зпълнението на 27 бр. ламели на два етапа“:
 Етап № 1: Обхваща изпълнението на ламели/секции №№ 21,23,25,27.
 Етап № 2: Обхваща изпълнението на ламели/секции №№ 22,24,26.
 Едновременно и общо за двата етапа изпълнение на следните позиции:
направа насип за рампа и временен подход-скални почви; натоварване и
превоз на скален материал до 10км. за направа на насип за рампа и временен
подход; изсичане храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10см.
 Предимства:
 Технология и организация на работа, обезпечаващи много високо ниво
на качествено изпълнение, защото се работи на сравнително къси
участъци, ефективно, компактно и мобилно, без струпване на излишни
хора и техника, без да се създават излишни неудобства на
преминаващите МПС, което от своя страна обезпечава безпрепятствено
и спокойно изпълнение на възложените задачи и позволява добър
мониторинг и контрол на процесите.
 Гарантиране на целостта и здравината наводопроводното съоръжение.
 Модел на организация и изпълнение с много добра ресурсна и времева
оптимизация, позволяваща технологично правилно изпълнение на
дейностите, проследимост и управление на процеса.
 Декомпозиране на отделните дейности в етапа на същинското строителство и
последователност на изпълнение:
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 Технология на извършване на дейностите:
o Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите, устройване на сладовите
площи: след подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка устройване и организиране на мястото, посочено от Община Смолян за базов лагер,
на който се разполагат фургоните за работници и технически персонал, временна
складова база, място за техника и механизация, монтират се и мобилни химически
тоалетни /WC/без необходимост за връзка с канализационната мрежа; доставката на
вода за питейни и битови нужди на галони с изворна или минерална вода;
обезопасяване и сигнализиране на района на базовия лагер и складовата площ като за
тази цел спазване на изискванията за безопасност, ЗУТ и другите законови и
подзаконови нормативни актове; организиране на складовите площи съгласно
изискванията за оразмеряване на временните складове.
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o Изпълнение на СМР:
 Направа на временни подходи/защитна дига-рампа към речното корито
/Позиции: НАПРАВА НАСИП ЗА РАМПА И ВРЕМЕНЕН ПОДХОДСКАЛНИ ПОЧВИ; НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СКАЛЕН МАТЕРИАЛ
ДО 10КМ. ЗА НАПРАВА НА НАСИП ЗА РАМПА И ВРЕМЕНЕН ПОДХОД/
- за осигуряване на обезопасен достъп до работната площадка, която се
намира извън съществуващата пътна мрежа, изграждане преди започване на
СМР на временен подход и дига чрез насипване на скален материал, което по
своята същност съставлява изпълнение на насипни работи, като
доставеният/иззет от място материал се насипва, оформя и уплътнява
механизирано до постигане на желаната цел – безпрепятствано движение на
строителна механизация по насипа и обезопасена работна среда в
непосредствена близост до р. Бяла.
 Разчистване на терена / Позиция: ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА
ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ/ от дървета и храсти, които да бъдат
маркирани от правоспособно лице и след това отсечени и отстранени; за
отстраняване на същите използване на инструменти и машини, отговарящи за
този вид дейност; товарене на кореновата система и отпадъците на самосвали
и извозване на определените за целта места; извозването на иззетите
материали до мястото на депониране, докато на това място има достатъчен
капацитет или не приключи съответния вид работа.
 Премахване на съществуваща камена зидария под водопровод /Позиция:
РАЗРУШАВАНЕ
НА
КАМЕНА
ЗИДАРИЯМЕХАНИЗИРАНО,ВКЛ.СОРТИРАНЕ НА КАМЪКА ЗА ПОСЛЕДВАЩО
ИЗПОЛЗВАНЕ/ - съществуващата стена от каменна зидария е подмита,
напукана, деформирана, с премествания в посока на речното корито на р.Бяла,
на места камъните от зидарията са пропаднали в реката, в отделни участъци
стената се е преобърнала в речното корито; механизирано разрушаване на
стената, поставяне на камъните на отвал за последващо сортиране и
използване в проекта.
 Изкопни работи /Позиции: СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА
ОСНОВИТЕ В ТЕЖКИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ОТВАЛ; НАПРАВА
НА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ ПОД РЕЧНО НИВО В ТЕЖКИ ЗЕМНИ ПОЧВИ,
НА ОТВАЛ НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ ПОД РЕЧНО НИВО В
СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ,НА ОТВАЛ/- преди да започнат
изкопните работи трасиране и отлагане на оста на стената; извършване на
изкопите в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, заложени в
одобрената проектна документация; следене от ръководителя на обекта и
техническите ръководители за спазване на проектантските решения по коти,
детайли и др.; преди започване на дейността по изкопите инструктаж на
заетите лица; при извършване на изкопни работи и транспортиране на земни
маси и строителни отпадъци от обекта, както и доставки на материали и др.,
спазване на изготвения План по безопасност и здраве, ВОДП и работните
инструкции; в зависимост от вида на изкопите изпълнение както
механизирано, така и ръчно, за да се избегне евентуално прекопаване; за
изземване на земните маси използване на комбиниран и верижен багер;
специални грижи за дъната на изкопите за съоръжения в дъждовните периоди
и мерки за водочерпене при наличност на води /Позиция: МОТОРНО
ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ/; обезопасяване и
сигнализиране на всички дълбоки изкопи.; следене от тхническите
ръководители и Координатор безопасност и здраве на откоса на изкопите с
оглед да се открият на време евентуални обрушвания по тях и да се избегнат
трудови инциденти.
 Кофражни, армировъчни и бетонови работи по основа и вертикал-тяло на
стената /Позиции: НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ;
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НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ ЗА ТЯЛО
СТЕНА; ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА СТОМАНА В500В;
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН С12/15 ПОД ОСНОВИ;
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С30/37;ВВ0,8; ВМ150,
СУЛФАТОУСТОЙЧИВ В ОСНОВИ; ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН
С30/37;ВВ0,8;ВМ150,СУЛФАТОУСТОЙЧИВ В СТЕНА НАД ОСНОВИ;
НАПРАВА БАРБАКАНИ PVC ТРЪБИ Ф110ММ; НАПРАВА НА
ДИЛАТАЦИОННА ФУГА ОТ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ /XPS/ 2 СМ /:
 Съществуващо положение:
Стената е стоманобетонова и ще се изпълни по монолитен способ. Тя
се състои от 27 бр. ламели, по чертежите са означени с номера от № 1
до № 27. Общата дължина на стената е 135,76м. Фундаментът на
стената е с еднакво напречно сечение за всички ламели. Височината на
тялото на стената над фундамента е от 4,50м. до 5,1 Ом. Тялото на
стената е разделено на две — долно стъпало стена (еднакво напречно
сечение за всички ламели) и горно стъпало стена - с дебелина 50см. и
променлива височина за отделните ламели.
 Реализиране при спазване на следните технологични правила: Направа
на кофраж, полагане на арматурно желязо, барбакани, полагане и
уплътняване на бетона, последващо декофриране – изпълнение на
кофража от система инвентарни кофражни платна и оразмерени
съгласно проект; едностранно сглобяване на системата, като след
изпълнение на арматурата и барбаканите затваряване на същата и от
другата страна; система на едроплощен кофраж DOKA и/или FRAMI,
която: облагодетелства използването на малък брой работници, което
позволява да се избегне струпването на хора и техника на едно място и
за дълго време; позволява висока степен на предварителна
асемблираност, което помага кофражната форма да се завърши само в
няколко стъпки; осигуряване от платната на изключително гладка
повърхност на бетона и добра издръжливост и постоянност на формата;
освен добрата скорост на извършване на кофражните работи и
гъвкавост на системата, избран тип кофраж с висока степен на
механична устойчивост, тъй като платната са с допълнителна вътрешна
уребреност, което ги прави изключително приложими на трудни и
наклонени терени; кофраж - достатъчно твърд и плътен, за да не изтича
циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на
строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.;
подреждане на кофража така, че да може лесно да се демонтира и
отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане;
където е необходимо, монтиране на кофража, че видимата повърхност
на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане
на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за
набиране на якост на бетона; почистване на челата на формите в
съприкосновение с бетона преди бетониране и третиране с кофражно
масло, където се налага; между отделните ламели на стената
деформационни фуги с ширина 2 см, които се изпълнят с поставяне на
пенополистирол (XPS) чрез лепило по контура на контактната
повърхност към съседната ламела; при изпълнение на армировките
стриктно следене и спазване на предложения армировъчен план; с цел
избягване излишното струпване на дълги армировъчни пръти по
улицата предвиждане на арматурното желязо да бъде заготвено, по
спецификация и план, в арматурния двор на дружеството и да бъде
доставяно поетапно на обекта, където да бъде монтирано по проект;
следене за технологично правилното изпълнение и захващане с цел да
се осигури добро покритие с бетона; защита на армировъчната стомана
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от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията,
преди и по време на бетониране и по нея не трябва да има
замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди
вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране;
преди монтажа задължително извършване на инструктаж; извършване
на снаждания на армировката само на означените в проекта места или
според указанията на конструктора; покритието на армировката, както
е указано в проекта; фиксатори (дистанциатори), осигуряващи
необходимото бетонно покритие на армировката, възможно най-малки
по размер, със същата якост и вид като бетона и здраво закрепени за
армировката; недопускане на употреба на фиксатори от парчета
армировка; забрана за заваряване освен ако специално не е указано в
проекта; одобрение на всички заваръчни процедури; проверка на
монтираната арматура; върху вече монтираната армировка
непозволяване на натиск от хора и машини; залагане на този етап и
барбаканите в съоръжението съгласно проект - от PVC тръби Ф110 в
два реда през хоризонтално разстояние максимум 1,00м; след
приемането на арматурата и барбаканите затваряне на кофражната
система от другата страна и пристъпване към полагане на бетона;
изпълнение на бетонирането след окончателното приключване на
монтажа на кофраж, армировка и барбакани и приемането им от
проектанта конструктор; подготвителни работи за оформяне на
основата за бетона съгласно проекта и техническите спецификации;
приемане на окончателно оформената основа преди полагането на
бетонната смес; бързо разтоварване/полагане на бетона чрез
автобетонпомпа без увреждане на готовата бетонна конструкция и
кофража; чисти тръби и канали, по които минава бетоновият разтвор, и
без втвърден бетон и друг подобен материал, вреден за бетонната смес;
забрана при полагане бетонът да пада от височина, по-голяма от 1,5 м;
полагане на сместа без разслоения и десортиране, които могат да се
получат при падане от по-голяма височина; полагане на бетона така, че
да се избегне цялостно разслояване на материалите и изместване на
армировката и кофража; уплътняване на положеният бетон с вибратори
- иглени, без да се допира кофража и до момента на излизане на
циментово мляко и преустановяване на въздушните мехури; напълно
уплътнен бетон по време и след полагане и преди началото на
свързване на цимента; експедитивно уплътняване, за да се постигне
веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след
изсипването му в кофража; вибриране в участъка на прясно положения
бетон; забрана вибрирането да се прилага в една точка, тъй като може
да предизвика изтичане на циментов разтвор; когато се налага,
съпровождане на вибрирането на бетона с ръчно уплътняване, за да се
получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите;
превозване от бетоновози и полагане на площадката в рамките на 90
min след експедиция с автобетонпомпа при спазване ПБЗ, ВОБД и
технологичните правила; уплътняване посредством иглени вибратори
до излизане на циментово мляко и преустановяване на образуването на
въздушни балони; грижи след полагане на бетона; декофриране след
набиране на необходимата якост на бетона; ръчно изпълнение съгласно
указанията на проектанта; сваляне на кофража по такъв начин, че да не
увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви
допълнителни напрежения.
Обработка на бетонови повърхности / Позиция: ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С
ГОРЕЩ БИТУМ ДВА ПЛАСТА ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ/ - след
декофрирането полагане на дилатационна фуга и ръчно обмазване на
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вертикала с два пласта битумен грунд; нанасяне на грунда с широки валяци с
телескопични дръжки, които да позволят полагане на плътен слой за
блокиране на въздействието на прах и минимизирзне порьозността на
бетоновите повърхности; след изчакване за дехидратация и адаптация на
първия слой нанасяне на втори такъв; инструктаж на работниците и
предоставяне на технологични инструкции.
 Обратно засипване /Позиции: Трамбована глина; РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК
ЗАД СТЕНА (с наличен камък); Обратно засипване на подпорна стена с
уплътняване на пластове 25-30см./ - обратни насипи съгласно проект
/надлъжен профил/ от баластра; частично разваляне на временната предпазна
дига, която е изградена от добит на място (от речното корито) и доставен от
депо скален материал, и прехвърляне на материала зад изграденото
съоръжение - готовите ламели, с багер; полагане на материала за насипа в
последователни пластове върху пълната широчина на напречното сечение и
на такива дължини, които са удобни за подравняване и уплътняване;
уплътняване на пластовете насипана маса през указаните разстояния, ръчно,
чрез трамбоване; полагане на всеки пласт с равномерна дебелина,
механизирано и уплътняване с трамбовка; съгласно проектен детайл и на
указаните места изпълнение на тампон от уплътнена глина и над него ръчно
реден камък.
 Защита на основата /Позиция: Полагане на бутобетон в основи, бетон
С12/15(доставка) + ломен камък (с наличния камък )/ - след обратната засипка
тампон пред основата на стената към речното корито, като за целта смесване
на последователни слоеве готова бетонова смес и добит ломен камък за
направа на бутобетон.
 Отстраняване на излишни земни маси /Позиция: Натоварване на излишни
земни маси от изкопите и рампа и превоз на депо до 10км/ - иззети на място и
докарани от депо земни/скални маси за целите на временния подход и
предпазната дига, които не са използвани в направата на обратното засипване,
след развалянето на тези временни съоръжения - натоварване механизирано и
транспорт със самосвали до депо.
 ВОДП и охранителни мерки /Позиция: Временна организация на движението,
охрана и сигнализация при изпълнение на СМР/ през целия период на
строителство при точно спазване на предвиденото в ПБЗ, проект за ВОДП и
др. – неколкократно прилагане на ВОДП, за сравнително кратки периоди от
време, при изпълнението на бетоновите или товаро-разтоваръчни работи на
обекта; сигнализация на СМР - ясно видима и разбираема от участниците в
движението по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични
условия, даваща навременна и достатъчна информация за пътните условия;
поставяне на временната сигнализация на разстояние, осигуряващо
достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с наличието
на строителен обект по протежение на пътя; за въвеждане на временна
организация на движение използване на пътни знаци от типоразмера на
постоянната сигнализация на пътя; за въвеждане на временна организация на
движение възможност за използване и на пътни знаци от по-голям типоразмер
и с по-високи технически характеристики от минималните за съответния клас
път; обезопасяване на строителната площадка чрез временни ограждения и
предупредителни табели и ограничаване на достъпа до нея само до
участниците в строителният процес.
 Описание на предвидените за влагане материали:
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 Техническа обезпеченост:
o Описание на механизацията:
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o Разпределение на механизацията по дни и дейности – съгласно технологични
таблици.
 Човешки ресурс, разпределение на задачи и отговорности, координация с останалите
участници в строителния процес и заинтересовани страни:
o Експертен състав за изпълнение на строителството:
 Главен ръководител обект, Технически ръководител на обект, ИнженерГеодезист, Координатор ЗБУТ и Контрол по качеството - опитни специалисти
със солиден опит в изграждането на подпорни и укрепителни съоръжения.
 Останали звена и отдели на дружеството - спомагателна, техническа и
административна подкрепа за реализацията на проекта.
 Строителни работници със съответната квалификация, необходима за
качественото извършване на обекта.
Максимален брой на предвидения изпълнителски персонал, зает в изпълнението на
СМР, - 10 бр., която бройка да обезпечи изпълнението на дейностите съгласно
времевия график и избраната организация и технология.
o Описание на разпределението отговорности и основни задачи на инженерния и
ръководен състав и комуникация и координация на участниците в строителния
процес и заинтересовани страни:
 Главен ръководител на обекта - специалист - инженер „Пътно строителство”
със солиден опит в ръководенето и надзора на обекти:
 Отговаря за цялостното управление и реализиране на проекта.
 Значителна свобода при изпълнението на задачите, подчинен е
директно на ръководното тяло на дружеството и координира всички
други помощни звена.
 Провежда проучвания, анализира, координира и управлява
строителните дейности на целия обект.
 Следи в технологичен аспект относно видовете използвани материали
и технологично изпълнение.
 Разчита спецификации на строителни изисквания и планирани
процедури.
 Организира и координира необходими материали и човешки ресурси за
извършване на дейностите по водопровода.
 Преглежда и инспектира работни процеси.
 Разпределя отговорности и следи за тяхното изпълнение.
 Изпълнява дейността си в тясна взаимосвързаност с ИнженерГеодезист, Техническият ръководител на обекта, Координатора по
ЗБУТ и др., като така има възможност да бъде информиран, да
анализира и обсъжда всеки ключов процес, свързан с изпълнението на
обекта, без да се налага да неговото пряко участие в тези, специални,
процеси и да докладва за тях.
 Определя какво и докога трябва да бъде направено, следи
изпълнението и координира дейностите по цялостното изпълнение на
проекта.
 Осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в
стр.процес - Възложител (Инвестоторски контрол), Строителен надзор,
Проектант както и с всички останали заинтересовани лица.
 Инженер- Геодезист:
 Ръководи геодезическите работи и участва в изпълнението им.
 Следи за спазване на проектните решения, извършва контролни
замервания, трасиране и разработване на геодезически планове.
 Свежда релевантната информация до Главния ръководител на обекта и
Техническият ръководител.
 Технически ръководител на обекта - централна фигура при оперативната
организация и изпълнението на СМР:
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Отговорен е за изпълнението на технически и оперативни задачи,
свързани с изграждането на водопровода, които поставя Главния
ръководител на обекта и изпълнява законови задължения по ЗУТ и
подзаконовата уредба.
 При изпълнението на СМР следи за ежедневно спазване на
законодателство, планове, спецификации, стандарти и правила за
качество и безопасност по време и след изграждане на сгради и
строителни съоръжения.
 Определя кой от изпълнителския състав и в какъв порядък следва да
приведе в действие направените указания от Управителя, Възложителя,
Главния ръководител на обекта, Геодезиста, Стр. надзор, Проектанта,
Контрол по качество и Координатора по ЗБУТ и подава обратна
информация с цел проследимост и координация на дейностите между
изпълнителския състав и останалите участници в процеса. Потокът на
информация се централизира и протича във вертикална посока към и от
Главния ръководител на обекта, като свежда до минимум
възможността за недоразумения и неясноти.
 Квалифициран за това изпълнителски състав, притежаващ съответния опит в
изпълнение на такъв вид дейности:
 Изпълнява диференцирани задачи, поставени пряко или съгласувани от
съответния Техническия ръководител на обекта.
 В работата на строителната площадка операторите на строителните
машини и транспортна техника са под пряко ръководство на
Техническия ръководител, като по отношение на доставки, извънреди
дейности и процедури извършване на ръководство от Отговорника на
автотранспорт и механизация.
 В тясна взаимовръзка с това звено отдел „Снабдяване и доставка”.
 За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и обхват
на изпълнението отговарят съответните ангажирани лица - Контрол по
качество и Координатора по ЗБУТ, имащи широки правомощия в тази област,
като те събират и анализират информацията от строителната площадка,
стиковат я с проектния и оперативния ръководител, правят оценка на
съответствието и предписания съгласно нормативната рамка, вътрешно
фирмените процедури и внедрената в дружеството изпълнител интегрирана
система за управление и контрол на качеството.
o Описание на разпределението на отговорности и основни задачи на изпълнителския
състав – оптимизиране на изпълнителския персонал /без водачите на тежкотоварни
МПС и на строителна механизация/ в едно строително звено – бригада, състояща се
от обучени и опитни строителни работници със следните квалификации в
строителството:
 Изкопчии:
 Отговорности: Изпълнява ръчен изкоп, където това е предвидено.
 Основни задачи: с ръчни инструменти копае траншеи/котловани,
зачиства, укрепва изкопите, оформя откоси, следи за стабилността на
дъното и откоса; следи за достигнатите коти и нива, чрез разчитане и
проверка на геодезически данни;изпълнява дейности по водочерпене.
 Работници бетонови работи: кофражист, арматурист, бетонджия:
 Отговорности: изграждат
стоманобетонни
елементи
и
конструкции, правят кофражи за изливане на бетон, полагат и
монтират арматура, изливат и обработват и бетонови смеси по
съоръжението.
 Основни задачи:
o Кофражисти: сглобяват и развалят кофражни системи; поставят
дилатационна фуга.
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o Арматуристи: монтират арматура; поставят барбакани.
o Бетонджии - изливат и улътняват бетонови смеси; довършват и
заглаждат бетонови повърхности в т.ч поставят хидроизлациябитум.
 Общи работници - без квалификация;
 Отговорности: изпълняват елементарни и рутинни задачи в
строителството, транспорта и складирането; изпълняват дадени им
указания под надзор; боравят с дребна техника за трамбоване,
оформяне и др..
 Основни задачи: ръчно сортират, товарят, разтоварват, преместват и
складират материали, продукти, багажи и товари и др.; изпълняват не
изискваща квалификация дейност с дребна техника по работното
пространство - уплътняват земни слоеве, поставят знаци, табели и др.;
ръчно поставят, опаковат и разопаковат материали и продукти,
зареждат с консумативи и обслужват текущо техниката.
o Разпределение на изпълнителския състав по дни и дейности – съгласно
технологични таблици.
6. След като беше определено съответствието на представената оферта с изискванията на
възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на участниците
„АРТСТРОЙ“ ООД и „ДЮЛГЕР“ ООД съгласно утвърдената от възложителя методика за
оценка на офертите.
7. Методика за оценката на офертите – указания за оценка по всеки показател:
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.
Оценка на допуснатите оферти по обособени позиции се извършва съгласно следната
утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за
определяне на общата комплексна оценка (КО):
1. Цена за изпълнение (О1) - тежест в комплексната оценка 15 %, максимум 15 точки.
2. Гаранционен срок на новоизпълнените подпорни стени (О2) - тежест в комплексната
оценка 10 %, максимум 10 точки.
3. Срок за изпълнение (О3) - тежест в комплексната оценка 30 %, максимум 30 точки.
4. Организация и изпълнение на строителните работи (О4) - тежест в комплексната оценка
45 %, максимум 45 точки.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА
ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1).
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника,
изготвено съгласно образец № 3.
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1)
е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки
по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки.
Оценката по показателя се определя по формулата:
О1 = О1 мин. x 15 , където
О1 у
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О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник
О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците
О1 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след
десетичната запетая.
-

2. Гаранционен срок на новоизпълнените подпорни стени (О2).
Гаранционният срок на новоизпълнените подпорни стени се оферира в Техническото
предложение на участника, изготвено съгласно образец № 2.
Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на новоизпълнените
подпорни стени (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като
максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки.
Оценката по показателя се определя по формулата:
О2 = О2 у x 10 , където
О2 макс.
О2 е оценката на гаранционния срок на новоизпълнените подпорни стени на оценявания
участник
- О2 у е предложеният гаранционен срок на новоизпълнените подпорни стени от оценявания
участник
- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на новоизпълнените подпорни стени от участниците
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след
десетичната запетая.
-

3. Срок за изпълнение на поръчката (О3).
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническото предложение на
участника, изготвено съгласно образец № 2.
Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката (О3) е
30 % /тридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по
посочения показател е 30 /тридесет/ точки.
Оценката по показателя се определя по формулата:
О3 = О3 мин. x 30 , където
О3 у
О3 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник
О3 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците
О3 у е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след
десетичната запетая.
-

4. Организация и изпълнение на строителните работи (О4).
Тежестта на показателя Организация и изпълнение на строителните работи (О4) е 45
% /четиридесет и пет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой
точки по посочения показател е 45 /четиридесет и пет/ точки.
Оценката по показателя Организация и изпълнение на строителните работи (О4) се
формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за изпълнение
на поръчката.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
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№

А.

Б.

ПОКАЗАТЕЛ

Оценка

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

До
45
точки

За направените предвиждания за организация и изпълнение на
строителните работи са налице и петте обстоятелства:
- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като
декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява коректно
технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;
предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение
в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно
ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и
постигане на устойчиви резултати от реализирането им.
- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване
между отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните норми.
- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи е ясно и
подробно представено.
- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен
екип /ръководни и технически лица и работници/, като ясно и подробно
e представенo разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и
монтажни работи.
- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички
отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на
поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията.

45
точки

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните
обстоятелства:
- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като
декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно
технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;
отчетена е реалната производителност на предложените работна
сила, технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на
изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя; предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по
количествената сметка, тяхната технологичната последователност,
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отдел26

25
точки

-

-

-

В.

ните видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е налице
следното: установени са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените срокове.
Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е представено.
Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи.
Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката –
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията.

За изготвеното техническо предложение са налице две от следните
обстоятелства:
- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като
декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно
технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;
отчетена е реалната производителност на предложените работна
сила, технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на
изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя; предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по
количествената сметка, тяхната технологичната последователност,
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е налице
следното: установени са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените срокове.
- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е представено.
- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи.
- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката –
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията.
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10
точки

Г.

За изготвеното техническо предложение са налице повече от две /три
или четири/ от следните обстоятелства:
- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като
декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно
технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;
отчетена е реалната производителност на предложените работна
сила, технологично оборудване и механизация; предложено е ниво на
изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя; предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по
количествената сметка, тяхната технологичната последователност,
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е съобразен с технологичните норми, но е налице
следното: установени са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените срокове.
- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е представено.
- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи.
- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката –
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията.

Д.

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните
обстоятелства:
- Не са описани видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, а само предвижданията за организация и изпълнение на основните дейности, като описанието има общ принципен
характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на
предвидените за изпълнение строителни и монтажни работи съгласно
количествената сметка и инвестиционния проект и/или технологичната последователност на основни дейности е описана общо и не е
възможно да се извърши проверка за съответствие между описаните
в предвижданията за организация и изпълнение процеси, заложените
срокове и правилната технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.
- Дейностите в линейния график не отразяват отделните видове работи по количествената сметка, а са окрупнени, в резултат на което не
може да се извърши проверка за съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност на изпълнение.
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5
точки

1
точка

-

Предвижданията в организацията и изпълнението досежно техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ принципен характер, в
резултат на което не може да се изведе категоричен извод за наличие
на техническа и/или ресурсна обезпеченост при изпълнение на поръчката.

Забележка:
За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се разбират
несъответствия и/или пропуски: при представянето на аспектите на изпълнение на поръчката
съгласно техническите спецификации и приложенията към тях; при влагането на ресурси
(човешки и технически); във времетраенето по отношение на технологичната
последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и
технически); в предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки
и технически); в технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да
повлияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока и/или
безопасността на труда.
За целите на оценката под „съществени несъответствия и/или непълноти“ ще се разбират
тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го правят
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към участнците и
указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на действащото
законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например
несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При
установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо предложение на
участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
За целите на оценката под „разумна увереност“ ще се разбира степен на ниво на увереност,
което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената
поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка
съгласно Техническите спецификации.
За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите на
дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им.
За целите на оценката под „устойчивост на очакваните резултати“ ще се разбира очакван
дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната общност в
дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на дейностите, целите и
резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на резултатите от проекта.
За целите на оценката под „подробно“ ще се разбира описанието, което освен, че съдържа
отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа и
ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното просто
изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на
последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване
качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически
спецификации изисквания.
За целите на оценката под „формално“ ще се разбира описанието, което не е насочено
конкретно към предмета на поръчката.
За целите на оценката под „ясно“ ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва
конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по който
същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени етапи/съответно
останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или предвиждания.
За целите на оценката под „общ принципен характер“ ще се разбира описание, което поради
формалността и непълнотата си възпрепятства или прави невъзможно формирането на извод
за постигнато съответствие с изискванията на възложителя.
За целите на оценката под „основни дейности“ ще се разбират дейностите по изпълнението
на проекта, описани в количествената сметка като видове работи.
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема
съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническите
спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване.
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4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната
формула:
КО = О1 + О2 + О3 + О4
Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място
участникът, който е предложил по-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател.
Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти.
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената
методика и показатели.
8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ „АРТСТРОЙ“
ООД и „ДЮЛГЕР“ ООД:
Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите за оценка,
както и така извършеното крайно оценяване на участниците „АРТСТРОЙ“ ООД и
„ДЮЛГЕР“ ООД, са закрепени таблично, както следва:
Оценяван участник
„АРТСТРОЙ“ ООД

„ДЮЛГЕР“ ООД
Оценка по показател
Цена за изпълнение
(О1)

14.46 точки

15.00 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения
показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.
Оценка по показател
Гаранционен срок на новоизпълнените подпорни стени
(О2)
10.00 точки

10.00 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения
показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.
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Оценка по показател
Срок за изпълнение
(О3)
30.00 точки

26.58 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения
показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.
Оценка по показател
Организация и изпълнение на строителните работи
(О4)
45.00 точки
Мотиви:
Посочената оценка е получена на база на
действително съдържание на техническото
предложение за изпълнение на поръчката на
участника, което е обстойно и детайлно
описано в настоящия протокол.
В предложението на участника за изпълнение
на поръчката се съдържа подробно описание
на организационните и строителните
дейности, обуславящи изпълнението на
поръчката, в това число описание на видовете
строителни и монтажни работи съгласно
количествената сметка в съответствие с
инвестиционния
проект,
на
тяхната
последователност на изпълнение и на
организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните
дейности
са
адекватно
разграничени по етапи на изпълнение и
отделни видове дейности.
Основните фази по изпълнението на
поръчката са идентифицирани, както следва:
Организация и подготовка за изпълнение на
СМР,
включително
и
на
временно
строителство.
Изпълнение на СМР.
Финализиране на изпълняваните СМР с
изготвяне на необходимите документи за
отчитане пред възложителя.
В рамките на посочените фази са
разграничени етапите за изпълнение на
поръчката,
които
напълно
обуславят
изпълнението в пълния й обхват, като в
необходимата
последователност
на
изпълнение са описани, както следва:
Първи етап - подготовка на площадката и
подготовка за започване на СМР –
обезопасяване на обекта чрез монтиране на

45.00 точки
Мотиви:
Посочената оценка е получена на база на
действително съдържание на техническото
предложение за изпълнение на поръчката на
участника, което е обстойно и детайлно
описано в настоящия протокол.
В предложението на участника за изпълнение
на поръчката се съдържа подробно описание
на организационните и строителните
дейности, обуславящи изпълнението на
поръчката, в това число описание на видовете
строителни и монтажни работи съгласно
количествената сметка в съответствие с
инвестиционния
проект,
на
тяхната
последователност на изпълнение и на
организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните
дейности
са
адекватно
разграничени по етапи на изпълнение и
отделни видове дейности.
Основните фази по изпълнението на
поръчката са идентифицирани, както следва:
Подготвителни работи, мобилизация на
ресурсите.
Изпълнение на същински СМР.
В рамките на посочените фази са
разграничени етапите за изпълнение на
поръчката,
които
напълно
обуславят
изпълнението в пълния й обхват, като в
необходимата
последователност
на
изпълнение изпълнението на същинските СМР
е разделено на 2 /два/ етапа:
Етап № 1, обхващащ изпълнението на
ламели/секции №№ 21,23,25,27.
Етап № 2, обхващащ изпълнението на
ламели/секции №№ 22,24,26.
В
табличен
вид
е
представено
декомпозирането на отделни дейности и
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инвентарни ограждения и обозначителни
табели, поставяне на необходимите пътни
знаци и табели, указващи опасностите и
обособяващи зоната на работното поле,
уведомяване на работниците за започването
на строежа; оформяне на площадката на
открит склад, площадка за автостопанство и
площадка за строителни отпадъци.
Втори етап - земни, кофражни, армировъчни
и бетонови работи - непосредственно преди
доставката на основните строителни
материали (арматурна заготовка, кофраж и
др.) започване с изкопните работи, които ще
се
извършват
основно
механизирано;
изпълнение на механизирания изкоп с тежка
механизация /багери, булдозер/ в рамките на
12 календарни дни, като се включва и рампата
и временния подход; извършване на изкопа в
скални почви с помощта на пневматичен
къртач, както и с помощта на кирки
(едностранна, двувърха), мотики, прави и
обикновени закръглени лопати и др.
инструменти при необходимост; изпълнение
на изкопа за фундаментите и ламелите в срок
от 7 дни, като едновременно с това извозване
на излишната изкопана земна и скална маса;
изкопни и укрепителни работи в рамките на 7
дни заедно с извозването на земни и скални
маси; изпълнение по начин, който да
гарантира
целостта
на
откосите;
възможност изкопите за основи, канали и
окопи да не бъдат укрепени според
характеристиките на земната основа;
наблюдение от координатора по БЗ и
техническият ръководител на обекта и
когато е необходимо, преустановяване на
изкопите за понататъшно съгласуване с
Проектанта; гарантиране при извършване на
изкопните
работи
на
максималното
отводняване на изкопа по всяко време чрез
временни водоотводни съоръжения (водна
помпа), които да гарантират бързото
отвеждане на повърхностните и течащи води
извън зоната на обекта; осигуряване,
монтиране, поддържане и експлоатиране на
помпа, която да осигури нивото на водите под
това на основите на постоянните работи за
определен срок; оформянет на основите
незабавно след откриване на безопасен
фронт; след оформяне на земната основа
направа на кофража за фундаменти, като се
редува този вид дейност във времето, според
последователността
на
СМР;
предварителното
подреждане
на
кофражните елементи на строителната

задачи на дейностите по позиции от
количествената сметка, като в рамките на
всяка
позиция
са
представените
строителните процеси по изпълнението й.
Подробно е представена технологията на
извършване на строителството, включваща
описание на процесите и конкретните
действия на изпълнение в следния обхват:
Подготовителни работи и мобилизация на
ресурсите, устройване на сладовите площи.
Изпълнение на СМР:
Направа на временни подходи/защитна дигарампа към речното корито /Позиции: направа
насип за рампа и временен подход-скални
почви; натоварване и превоз на скален
материал до 10км. за направа на насип за
рампа и временен подход/.
Разчистване на терена / Позиция: изсичане
храсти и млада гора при деб. на дърветата до
10см/ от дървета и храсти, които да бъдат
маркирани от правоспособно лице и след това
отсечени и отстранени.
Премахване на съществуваща камена зидария
под водопровод /Позиция: разрушаване на
камена зидария-механизирано,вкл.сортиране
на камъка за последващо използване/.
Изкопни работи /Позиции: скатен изкоп за
откриване на основите в тежки земни почви с
багер на отвал; направа на изкоп за основи под
речно ниво в тежки земни почви, на отвал
направа на изкоп за основи под речно ниво в
средно скални почви с къртач,на отвал/;
специални грижи за дъната на изкопите за
съоръжения в дъждовните периоди и мерки за
водочерпене при наличност на води /Позиция:
моторно водочерпене на вода от основи до
400 КВ/.
Кофражни, армировъчни и бетонови работи
по основа и вертикал-тяло на стената
/Позиции: направа и разваляне кофраж за
основи; направа и разваляне кофраж прави
повърхнини за тяло стена; изработка и
монтаж армировка стомана В500В; доставка
и полагане на подложен бетон С12/15 под
основи; доставка и полагане на бетон
С30/37;ВВ0,8; ВМ150, сулфатоустойчив в
основи; доставка и полагане на бетон
С30/37;ВВ0,8;ВМ150, сулфатоустойчив в
стена над основи; направа барбакани PVC
тръби ф110мм; направа на дилатационна
фуга от екструдиран полистирол /XPS/ 2 см /:
Обработка на бетонови повърхности /
Позиция: хидроизолация с горещ битум два
пласта по бетонови повърхности/.
Обратно засипване /Позиции: Трамбована
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площадка, преди започване на работа по вид и
последователност
на
технологичните
операции, което да улесни изпълнението на
кофражните
работи;
кофражи
от
инвентарни платна и дъски от иглолистен
материал; подпори от дървен материал;
едновременно с направата на кофража
залагане на барбаканите, които служат за
оттичане на подпочвени води; осигури
устойчивост
на
кофража
и
носимоспособност
за
всички
товарни
състояния-както по време на армиране и
бетониране, така и до набиране на якост и
демонтиране на кофража; приемане на
кофражите от Координатора и от
техническия ръководител; за направата на
кофража за ламелите монтиране при нужда
на работно скеле, като това ще става в
процеса на изпълнение на кофражните
работи; изпълнение между ламелите на
деформационна фуга от XPS 2 см; доставка
на армировката фасонирана по спесификация,
складиране на определените места и
изпълнение
от
арматуристи
след
производствен
инструктаж;
след
изпълнението на кофража и армировката
поетапно отливане на фундаментите и
ламелите, които да се изпълнят с бетон С
12/15 и С 30/37; извършване на фундирането
върху здрава почва, за да се избегнат
последващи пропадания или потъване на някои
от фундаментите; бетонови работи след
като са проверени състоянието на кофража и
състоянието на армировката- връзване и
осигуряване на необходимите бетонни
покрития; приготвяне на бетонната смес в
бетонов възел, транспортиране с бетоновоз,
полагане чрез бетон помпа според указанията
на техническия ръководител и уплътняване с
иглен вибратор; предварителен инструктаж
от
техническия
ръководител
на
бетонджиите, машиниста и шофьора;
декофриране след разрешение от КБЗ и
техническия ръководител; след достигане на
проектната якост на бетона хидроизолация
на стената, за която предварително ще бъде
почистена бетоновата основа.
Трети етап - дренаж и обратен насип обратен насип зад стената, като за
изпълнението започване с ръчно нареден камък
зад стената, който да служи за дренажна
барирера, последван от полагането на глина,
която да се трамбова; започване на
изпълнението на обратния насип след като
бетонът е набрал 70 % от крайната якост;

глина; ръчно нареден камък зад стена (с
наличен камък); Обратно засипване на
подпорна стена с уплътняване на пластове 2530см./.
Защита на основата /Позиция: Полагане на
бутобетон в основи, бетон С12/15(доставка)
+ ломен камък (с наличния камък )/.
Отстраняване на излишни земни маси
/Позиция: Натоварване на излишни земни маси
от изкопите и рампа и превоз на депо до 10км/
- иззети на място и докарани от депо
земни/скални маси за целите на временния
подход и предпазната дига, които не са
използвани в направата на обратното
засипване, след развалянето на тези временни
съоръжения - натоварване механизирано и
транспорт със самосвали до депо.
ВОДП и охранителни мерки /Позиция:
Временна организация на движението, охрана
и сигнализация при изпълнение на СМР/ през
целия период на строителство при точно
спазване на предвиденото в ПБЗ, проект за
ВОДП и др..
В рамките на представените от участника
етапи за изпълнение на поръчката са
изложени съответните обхват, принципи и
изисквания на работа. В предложението на
участника е налице и адекватно разпределение
на дейностите и задачите спрямо отделните
видове СМР съгласно количествената сметка
и инвестиционния проект, като същите са
подробно описани – декомпозирането на
процеса
на
изпълнение
на
отделни
дейности/задачи
отразява
коректно
технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове
работи, като е налице представяне на
последователността на изпълнението на
операциите и технологията за изпълнение на
всеки вид СМР, подробно описано в настоящия
протокол.
Представените строителни процеси са
напълно обусловени от и свързани с
изпълнението
на
поръчката,
като
предвижданията за организация и изпълнение
покриват всички аспекти на извършваните
дейности,
като
при
направените
предвиждания са взети под внимание
възможната и реална производителност на
работната сила, технологичното оборудване
и механизацията – предвижданията за дневна
производителност са напълно реални и
изпълними при удостоверените технически
възможности.
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използване на материал, предписан съгласно
проекта; засипване на пластове с трамбовка.
Като постоянни съпътстващи дейности
участникът
е
заложил:
мерки
по
осъществяване на вътрешен контрол, мерки
по ЗБУТ и мерки по опазване на околната
среда.
В рамките на представените от участника
етапи за изпълнение на поръчката са
изложени съответните обхват, принципи и
изисквания на работа. В предложението на
участника е налице и адекватно разпределение
на дейностите и задачите спрямо отделните
видове СМР съгласно количествената сметка
и инвестиционния проект, като същите са
подробно описани – декомпозирането на
процеса
на
изпълнение
на
отделни
дейности/задачи
отразява
коректно
технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове
работи, като е налице представяне на
последователността на изпълнението на
операциите и технологията за изпълнение на
всеки вид СМР, подробно описано в настоящия
протокол.
Представените строителни процеси са
напълно обусловени от и свързани с
изпълнението
на
поръчката,
като
предвижданията за организация и изпълнение
покриват всички аспекти на извършваните
дейности,
като
при
направените
предвиждания са взети под внимание
възможната и реална производителност на
работната сила, технологичното оборудване
и механизацията – предвижданията за дневна
производителност са напълно реални и
изпълними при удостоверените технически
възможности.
Представени са необходимите материални
ресурси за обекта.
В съответствие с описаните технологии са
представените графици и диаграми на
строителната механизация и на работната
ръка.
Представеният от участника график за
изпълнение на поръчката съдържа всички
видове работи, необходими за изпълнение на
обекта и съдържащи се в КС, като за всяка
от работите са изложени количество СМР,
норма време за единица СМР, ч.ч., ч. дни, брой
работници, продължителност в дни, начало и
край. При изследването на линейния график
комисията счита, че визуализираните в него
технологичната последователност, взаимо-

Технологиите и организацията на работа
обезпечават много високо ниво на качествено
изпълнение, защото се работи на сравнително
къси участъци, ефективно, компактно и
мобилно, без струпване на излишни хора и
техника, без да се създават излишни
неудобства на преминаващите МПС, което
от своя страна обезпечава безпрепятствено и
спокойно изпълнение на възложените задачи и
позволява добър мониторинг и контрол на
процесите.
Предоженият модел на организация и
изпълнение е с много добра ресурсна и времева
оптимизация,
позволяваща
технологично
правилно
изпълнение
на
дейностите,
проследимост и управление на процеса.
Представени са необходимите материални
ресурси за обекта – армировка, бетон,
хидроизолация, ПВЦ профили за барбакани,
екструдиран пенополистирол, с описание на
техничските им характеристики.
В съответствие с описаните технологии са
представените графици и диаграми на
строителната механизация и на работната
ръка.
Представеният от участника график за
изпълнение на поръчката съдържа всички
видове работи, необходими за изпълнение на
обекта и съдържащи се в КС, като за всяка
от работите са изложени предвидените
количество, продължителност, начало и край
и ресурс. При изследването на линейния
график комисията счита, че визуализираните
в него технологичната последователност,
взаимозависимост и технологичното време за
изчакване между отделните видове работи са
напълно коректни и съответстват на
правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове
работи.
Налице е представяне на техническата
обезпеченост с таблично представяне на
строителната механизация и съоръжения за
изпълнение на поръчката и с отделно
приложена
технологична
таблица,
съдържаща
разпределението
на
механизацията за всеки вид дейност от
количествената сметка. Описани са вид на
техниката, брой на машините и дните, през
които същите ще работят. При анализ на
представената информация като част от
организация на ресурсите комисията счита,
че направеното разпределение обхваща всички
видове дейности съгласно КС, като нагледно и
ясно е представено по коя позиция от КС ще
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зависимост и технологичното време за
изчакване между отделните видове работи са
напълно коректни и съответстват на
правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове
работи.
Налице е представяне на техническата
обезпеченост както в подхода и програмата
за изпълнение на поръчката с таблично
представяне
на
разпределението
на
механизацията по отделните видове работи
съгласно КС, съдържащо данни за тяхната
продължителност, относителна дата на
начало, относителна дата за край, вид
механизация и брой механизация, така и в
приложената диаграма на механизацията,
която ще се използва при изпълнението на
обекта. Описани са вид на техниката, брой на
машините и дните, през които същите ще
работят. При анализ на представената
информация като част от организация на
ресурсите комисията счита, че направеното
разпределение
обхваща
всички
видове
дейности съгласно КС, като нагледно и ясно е
представено по коя позиция от КС ще работи
всяко отделно техническо оборудване,
предвидено за изпълнението на поръчката,
което определя постигането на техническата
обезпеченост.
Налице е представяне на ресурсната
обезпеченост в подхода и програмата за
изпълнение на поръчката с: представяне на
организация на човешките ресурси, включваща
описания на основните лица от ръководния
технически екип, които ще участват в
изпълнението на поръчката, ведно със
задачите и отговорностите на отделните
лица от строителния екип по видовете
дейности – таблично представяне на
разпределението на строителния екип по
отделните видове работи съгласно КС,
съдържащо
данни
за
тяхната
продължителност, относителна дата на
начало, относителна дата за край, брой
работници с описание на отговорностите на
всеки от тях, които обстоятелства
определят
постигането
на
ресурсна
обезпеченост на изпълнението на поръчката.
При детайлен и задълбочен преглед се
установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на
представените подход и програма за
изпълнение на поръчката – описателен
документ, представящ организацията и
изпълнението на строителните работи,

работи всяко отделно техническо оборудване,
предвидено за изпълнението на поръчката,
което определя постигането на техническата
обезпеченост.
Налице е представяне на ресурсната
обезпеченост в подхода и програмата за
изпълнение на поръчката с: представяне на
организация на човешките ресурси, включваща
описания на лицата от ръководния технически
екип, които ще участват в изпълнението на
поръчката, ведно с компетенциите им /задачи
и отговорности/ по видовете дейности –
главен ръководител на обекта, технически
ръководител на обекта, геодезист, лице за
контрол на качеството и координатор по
ЗБУТ, както и описание на разпределението
на
отговорностите
и
задачите
на
изпълнителския състав – строително звено,
обособено в бригада, включващо изкопчии,
работници бетонови работи и общи
работници; отделно приложена технологична
таблица, съдържаща разпределението на
човешкия ресурс за всеки вид дейност от
количествената сметка, които предвиждания
комисията
определя
като
цялостно
покриващи аспектите на изпълнението,
коректни, кореспондиращи с квалификацията
на отделните лица от строителния екип и
даващи
възможност
за
гъвкавост,
координация и управляемост на проекта.
Посочените
обстоятелства
определят
постигането на ресурсна обезпеченост на
изпълнението на поръчката.
При детайлен и задълбочен преглед се
установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на
представените подход и програма за
изпълнение на поръчката – описателен
документ, представящ организацията и
изпълнението на строителните работи,
линеен график за изпълнение на поръчката,
диаграма на работната ръка, диаграма на
механизацията. Предвижданията между
отделните
части
са
съгласувани,
последователни и представят наличие на
непротиворечиви подход и организация за
изпълнение.
При цялостен преглед на подхода за
изпълнение комисията счита, че влагането на
предложените материали и спазването на
описаните технологии за изпълнение и методи
и
техники
на
работа
гарантират
качественото изпълнение на поръчката, като
предложеното
ниво
на
изпълнение
съответства
на
изискванията
на
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линеен график за изпълнение на поръчката,
диаграма на работната ръка, диаграма на
механизацията. Предвижданията между
отделните
части
са
съгласувани,
последователни и представят наличие на
непротиворечиви подход и организация за
изпълнение.
При цялостен преглед на подхода за
изпълнение комисията счита, че влагането на
предложените материали и спазването на
описаните технологии за изпълнение и методи
и
техники
на
работа
гарантират
качественото изпълнение на поръчката, като
предложеното
ниво
на
изпълнение
съответства
на
изискванията
на
възложителя, което дава разумно ниво на
увереност за наличието на ефективност на
дейностите и постигане на устойчиви
резултати от реализирането им.
Ето защо, участникът получава 45 точки по
настоящия показател.

възложителя, което дава разумно ниво на
увереност за наличието на ефективност на
дейностите и постигане на устойчиви
резултати от реализирането им.
Ето защо, участникът получава 45 точки по
настоящия показател.

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
(KO)
99.46 точки

96.58 точки

Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

РЕШИ:
І. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за
СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И УКРЕПВАНЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД „ХУБЧА” Ф 529 ММ
В С. БОСТИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН - І ЕТАП СЕКЦИИ № № 21, 22, 23, 24, 25, 26 И 27”,
както следва:
I място: „АРТСТРОЙ“ ООД,
с получена обща комплексна оценка КО = 99.46 точки.
II място: „ДЮЛГЕР“ ООД,
с получена обща комплексна оценка КО = 96.58 точки.
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ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по избор на изпълнител на
обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична
покана, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД
„ХУБЧА” Ф 529 ММ В С. БОСТИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН - І ЕТАП СЕКЦИИ № № 21, 22,
23, 24, 25, 26 И 27”, класирания на първо място участник, както следва:
„АРТСТРОЙ“ ООД
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени
условия, обективирани от класирания участник в предложението му:
134 768.14 лева /словом сто и тридесет и
Цена
четири хиляди седемстотин шестдесет и
1.
за изпълнение
осем лева и четиринадесет стотинки/ без
на поръчката
ДДС.
2.
Ценови показатели
2.1.
Часова ставка
3.50 лева/час
2.2.
Допълнителни разходи за труд
90 %
Допълнителни разходи за механизация
2.3.
80 %
2.4.
Доставно-складови разходи
4%
2.5.
Печалба
10 %
70 /словом седемдесет/ календарни
дни, считани от извършването на
Срок за изпълнение на обществената
2.
подписване на протокол за започване на
поръчка
строителството и заверка на заповедна
книга от лицето по чл.158, ал.2 от ЗУТ.
Гаранционният срок за
180 /словом сто и осемдесет/ месецa.
3.
новоизпълнените подпорни стени
Комисията приключи работа на 23.12.2015 г., като предаде протоколите от своята работа
на възложителя на 23.12.2015 г. в 09:00 ч.
инж. Николай Сираков
положен подпис
/……...................../

Комисия в състав:
инж. Саша Крайчева
положен подпис
/……...................../

Любомир Равелов
положен подпис
/……...................../

положен подпис и печат
Утвърдил: ………….................……..
инж. КОСТАДИН ИЛИЕВ ТОТЕВ
Заместник-управител на
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“
ЕООД – редовно упълномощен

Дата: 23.12.2015
гр. Смолян
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