ЗЛМЕСТНИК

върБиц,\

БЕйсим

&_tO.d.D\6t
IРОТОКОЛ

ПЪ 2

_ 3а подбор , разглеlмане , оценяваце п класпраяе на оф€ртrlте пs ]лвgrницитa
п!блпчяо сьсI€3ание с предмет : ''РеконсrDукцпя и
рехабялитацця на чл;чна Mp€2iýa

в
в

пасФ'lените места в община Върбнца'l ,,Рtхабплитачня на
улиltя ,,хрисго Бо;€в.. в с.Маломцр
трасето включващо от О.Т.б&О.Т.7l-О.Т.?3-О.Т.?+О.Т.44О.Т,43_О.Т.4l,
а от o.T.4l кьм
О.Т.40 сям_о първите 43м.' - шшряна по същесгвувящп бордюри,
След първliте',tЗм от O.T.CI
кьм О.Т.40 -О.Т. 39_t).T.36-0.T.I9-0.T_l?_O.T,16_0.T.0.T.r0-0.T.S-O.?JЪ.i]i_
чrиряпllта е
2x1.70M.- по осоватs линия нs улllцата''

л_..,Реlаб лПтдция на улпца Б}]лудrкд в с.новs бяла река трасето вкrючв9що (}г
О.т.4lа_О.т.53_О.т.5+о.Т.52-о.Т.60-о.т.6l_о.т.67_О.т.6&О.т:69_О.т'.зz_ОiзiсъщсФвуващrf бордюрIl..
, Рехабилfiтация на улrlца ,,панапот Волов'. в с.Бяла DеIФ трас€то

-"рr""

.,о

включващо от - loм
предп o.T,lб1-o.T.l58-o.T.t64 -шврина по съществуващи бордюри,
от о.т.16+о.т.lба
шпрпна 4.5UM от кьм бордюра'.
Дяес l7.10,20Iб година в изttь,]нение на заповед

]Y9

l9l5 /I7.1о,20lб година на

Замеgгник кмега
м Обцина Въфица за назначаване на комисriя зtt провеждаяе на публично сьсгФаrие
предмеI
"|11i3".гllч* и реYабилитация }la улична мрежа а населените места в обцина сВърбица'
!Рехаоилитация на улица ,Хрисго Ботев'. в с.Ммомир трасето включващо от О.Т,68_О,Т.?]-

о.т.7з_о.т.74_о.т.44_О.т.4з-о,т,4l, а от о,т,41 rо" O.T,io само първите 4Зм'. rлnpnnu no
сьщесгвJмщи бордюри, След rьрвите 4Зм от o.T.4l към о.т.40 -o,i. з9-о.т,збо.т,l9,o,T.17_
(.),1,.16-0,T.0.T.10-0,T.9_o,T,7-o.T,6
- ширйната е 2x1.70M,- ло осовата линия на улицата..,
,,Рехабилlrгация на улица Бузлуджа в с.Нова бяла река трасето вкJlючващо ог o.'l.,4la-o.T.53o.T,54-o,T,52_0,T,60_0.T.6I_o.T.67_o.T.68_o,T.69-o,T,s2-o,T-s
l ширина по сьщесгвуваци
бордюрjl ', ,, РехабилIrгация на улица,.Панайот Волов. в с.Бяла
река фасего вrс,rючващо от - IoM
преди О,Т,Iбl-О,Т.l5Е-О,Т.l64 -ширина по съществуващи бораЬри, от o.T.I64-0.T.l65ширина
4.)UM от кьм 0ордюра" председатФlят яа комнсията свика сьщата на заседание
от m 10:0О часа в
сгаял М 2б
на обцинска_ администрация Въфица, ацр€с
- обл.Ш}1v'ея , Ф.Въфиtц
_
ул.' Uеrггември йско Rкгание" Л! 40,

комясrt{m

Предс€дfiел:

е в сьсгав
Сема Буфева sъншен юрист;

l. Мехмед Дхемаr]оs- наqмник 61дел ,, тсуиип.
Хам Хасанова дирекгор Дирекцля *РРХД4ПJ.
Фили пова -гл,cllец,"Кадасгьр. регул:ция и верrикална лланировка..
лВиолgга
4. Севдаг Беев _ гл.спец.",Екология, незаконно сгроитепство и янвеспlmрски
коIrгрл,,;
2.

В срока по чл. 5,1 , ал. 9 от ПГlЗОП долълнител8и документи относно сьотвgl!твието на
учаспrrл{mе с изисквztrrията кьм личното сьстояния И i\рrгериЕге За Подбор ! постааени от възJIожl{гФтя
в

доý/меtlгдllflта

за }л{астие , лредставиха следните )ластници:

l. ,Лтомагисrрапш Ч€рно

2.

.Пътпша

tt

море''АД
мосfове'' ЕООД

_ хо,rд'' ЕООД
'Меmпнвесr
.Радшта"ООД
ý ,,Строймонтаr." ЕМ
б.
,, ДД
В 'Пътпща
иrБлнение па разпоредбl,rге на ч.л, 54, а!, 12 от ППЗОП комисияm премина rьм
ра]глец&lне
яа документите ло чл.з9, ал.2 , вtс!ючиIелнО догыtнителнО предстilвевrrге ОТ
уtlаgl.ниците , за
сьответствие с изискванияm към личнФо сьстояние и критериr{ге за подбор поставеяи
от

3.
4.

l.

,,

Автомагfiсrралш - Чсрпо мор€.'

М

1. ДопъляиIелно предсгавени
TL гяика док},]!lеFги опlосно сюIветствието
", w0гl ,ччас
Jт,fчlо сьgюяние и кркг;;;;*,
-Нов единея евролейскr{ док) мен;
]а обцесrвени лорьчки;
- Llll]cbк на инженерно-темическия

оо*о."ffiоо;;;й;Ж-Жr" i|fffi1

*оr. *

z, консIатацин отriоспо налпчвеm
гJискваниfiIа з:l лич!о сьстоянпе
ll! ла
ЦО

оr

ооraу*""*чп'.о
Учасгникьт

*"-o**"n"

a"

е

r"r"БЁ"

,"

" "'Пълнението

предсriав€ните

на порьчкага ! в

докумеrIтrr относно

ПОСlТВеНП ОТ ВЪаПO)КПТе,tЯ И ПОСОченr
".rr':У_:т""",о

'ааСТНПlt:Ь
оDиr

в
fr
";"#;j,fi
за обшеовени
поръчкл
представил

до*у""п'i;;;#

r"u-"u

с изискванията з:t

.;

вт.2.2.

;Н:ЖЖ#ffi }iil",

1,Tj,iliЧii,,,l]
европейсхи документ
Приложение JTp l.
"
t лредсгавения Единел европейски документ за общесrвени поръчки
)^]астникьл е посоч,lп ,
че има ]а]]ължения м данъци и coul,
вноски към

Y"u-""*i

il;";";;";;#иаJlно-ос,rурителни
лредлриел мерки

надеждност !"вълреки нмичието
..-'"
-.t ,..t * З'ОП,'ч n"";;;,

* lDUldeTHoTo"
'u ""...'л-.',"-

, които

държавпия бюджеL

гарантират неговата
основание за отстрмяаане на основанп€ чл,56,

," лриходите , Териториална дирекция софия- iдо за
;IHЧ*:::::Yii..::*]
движими веци . .o6.,".no. *;й;;;;;;; ;;;;;""";;-л!1;.;:

::lll
]i]ill}P,lj'лl',l,::т:yл"J"-,_il"р,;ij:ii",;;;;;;;;;i'";,;й;;;НН:ýЖ";:#i;
НЯП-ТД Со'6о"liдо.
й . * няп _тд софяя гдо.
I:::::у::чI: ?9-+_
i 921119 1zd
-ппоf,гановление,iгs
26-A_l ollZz,or.zoibl., nu ндп
I1iffi:.л:,";fl"J

26-А_ l0l /22.0 i .20 l б г. Hu
_

-ii.iйiiiБ]
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3.

Y""..'n*rri

п!ййiiБiýriЙБ

, подписапtl и подпечатацl,

-"--

,Y9

6;

- Олис на л редсrавен ит.
допу"Ь"r" ,
-Деклара]rия за съгласие с клаузите на приложения
лроеrт на договор-Прfiложение ЛЪ 2;
- Декларация ra срока Hu
оф"р-rе - Приложепlrе Jt! З ;
- Лекларация ло чл,]q.м,].
"-uд*о.-1
г.I . 6,'д'.""о г пп]оП- Приложение J'l! 4;
- ДеклФация по,Iл. ].1, 8_ог ЗИФОДРЮПДРСЛТ!ЬПркложснrrе'.tt 5;
- лекларация по чл, 6, М, 2 от Закона
за [lерките срещу иrпирането на лари- Прпложенrr€
_

Декларашtя за липса
llo \oDy,a,locт
свъD]]а}
с друг учасгник в процедурата по чл,
"""!q на

зоп- по".i"*""i

i
"Ъ отяосяо сьотвgтств
d. ковсrаташrп
ето яа участним с пзпскБавията нi
за
на проФсиояална деляЙ
упражняванс
У_Т5__]1рu*"по*бrrосг/
докумеrlтацията за

iol,

а,1,

I

l

от

въlл{rкltтеJlя з!i

,

no**""o

"
е предстаsил 1авеоено копие на УдосIоверение la
релисlраtия в Ценгрмния
лрофсионален регис-ьр
rьм Качарага на сгрой""",,. ь, ;;;й;,
иrгьляение
"u..pou,,.n"
нп строежи Ф: ll-pa група:
строежи от транслортната инфраструктура,
"
" oт ttt-Ta
Ьрооки
мтегория - строежи по чл. lЗ7, ал.l, т,З, буква .,а..Йrrii-, ,*jЙц улици от
пьрвостепеннага уличва мрежа III и Iv клас и сьоръженията
l.-bм тях.
5. Консmтsцпп отrюспо сьответсгвпсто на
участника с пзискванпята кьм крrIтерплте за
икоfiомичсtко
Участ}rrrкь,l

учдстr!е

ЗЙ'

и фlrнансок) сьстояяr!е, посочGнtl от вьfлl)кптеля
в T.2.3.1. от доr.?меrmцrrятt за

распrе
,.л_,,5:_':Ur1-**l
Kolпlrl
на годишни

е представил
*1.1о91lуa оборот и оборота от сIроrгелство заверени
"npn20lз, 2014,2015
финансови отчffп
aод""" , * *о"rо Ь*"о , чс сьщия е
реалхзирм миниммен обц оборот, включително миниммен оборот от строителство
"
на улици и
rьтища в размер на 800 000,00 лв. /Осеi,Фотин

е

хиляди левr;

представил заверено копие на вмидна Засграховка
за професионална
'*_ллл1llu*"*r
на участниците в проехтирането и строителсIвото.'
по чл, l7I. ал.

:т_lr::
придрУжеяа

с декларация от

]

от ЗУТ,

участника че в случай, че предfi или по вр""
r"п..Й nu oo.o"opu
застраховката и3гече, то дейсгвиgго й це бъде лодновеяо
*" сро* n" "ч
по- малък от срока на
договора.

2

6. консrатяцпrr относяо сьотвеrс

теlн,че"ки

;-Б;й;;;;ь;'";;::1iж#,,т#,fi

"

;l"T#ffiJ

тlз.:т"

#
доrý'меитаrцятд за учасп|е.
б.l.Участникьт е предсгавил Слисък на
сгроrпелството идентично или сходно с предмета
на
лорlчката- Приложение N9 8 придружено
,
с удостоверения и препоръки о
дi'Срu n.*nn.""" ,
които сьдържат стойноgгга. датата на която
е лри-,о"ппо
KilKTo и д,Lли е излълнено в cboTBeTcTBl
,
нормативните ".,,*ni"u"io
"*,
изисквмия, от ко,fго стма
" "о"""че
вIцно
сьдllбl отговар, на изис*"u*""rч
1
"
)ЖИТеЛЯ
ПОСОЧеНll В Т,2,З,3,, бУКВа.а" от
документацията
за )ластие.
'
"u "oanr'"

,'rБJr,

6,2.предсгавен е u Списьк на инiкенерно-техническия
сьстав , който
изпмнението на лорьчката
-Приложение 'lYо 9 от които става
,
изискванилта lla възложителя

Й;" ;;;"

це участва

в

отговаря на

. посочени в т,2,J,З,. буква,,б- от аохlмен;;;";;;;;"-r";
Представена е Деклараtlи, за съоръженията
и техническото оборудване , които
_____
ще бъдат
използв:tни
'З. за излълнение на порьчката,

6.4.представени

до*uЬ.п".""

качествоJо по сrаtцарг ""
rso soor:zooB с

п;iмЖХ:Ъl"Н

"ЪЖ:

-"jfiH,

6.5. Предсгавени са доказателства за на,.Iичие
на на разработена
с,истема за
управление на околна среда по сгандарт

на строителството

Зtt

На

вУПРаВЛеНИе
внедрена интегрирана

и
Iso I400i:2a04 . п|.оr...-"'lЁ*"ч,

*

oOnu"r.u

замюченrrе на комиспята участник
на tl]ttскванияm кьм лпчвоm сьстоянц€
'двmмаглсгралл - Черно море ,, м сьотвегgrва
п крrtтерпmе
за оолбор, пЪ..авеп,r оa ,*,"or*nr*" ,
доlý|ilеятациятЕ :и участпе

1.пъпща

и мосгове'.

Еоод

представени от участника док),,llенти mносно сьOтъетствието
с и]искваЕяята за
_....._ сьсюяние
Jlиtlно
':1оy*^*"о
и критериите за подбоD

_ Декларация от
участника че в случа.й, че пр€ди или по време яа дейсгвие на
договора
застраховката иугече, то деЛсгвието fi ще бъде
подновено
;;-;;;
от
срока на
доmвора , съгласно т.2.З.2. , букм ,ý'' 0т доцбtевтацияm
""" ";о* ";
за участяе.

fuинея еврпейски

документ; общ".."""" nbpь*"'o'
на учасгника, от коЙго
___ _-.видно
!91 . че сьциJl
cTiвa
ше използва . калацитеlа на rрегmо л й uе .Лнжконсу,тг.
""ето в-оод и hт}fi
.
ери, за
подOор. посочеН в T,2.J,]. . бчква .J.. . а Иvенно УчаflникъТ ,рrО"" ou 'р*пЙЙ1'"Оор)дшJ]е ja

**".J:_.:i_:Ч":,reнa'a

поtьчка_ Валяк_еднобмдаж"н вибЪационеJii'."r" i
onolI
- ПОВ Единен европейски докумеtfг за общеФвени
поръqки от името на ,,Инжконсулт.' ЕООД
чиик) кмацитег участниrьт ще използва з

;""й;-

!l,,:",я.,
поръчм_-.Вмяк

;;";;;;;

;:

ffi ЖT:";"##:;.i3,i,";l;iЖlillJ"?i;;

еднобандажен вибрационен lб

2. Консrатацяп

от осно ва,,lичиеm

tзп_скванliята за лпчпо сьсrоянпе

roнa l бро;

;т::ж";ж" гffiffi *:;1:

н,

"":ff;;жfr
е ЛредСтавил s оригилаq подлисани

от доц/меtfгalцията за

,

]цастхе.

,

и подпечатани, изйскуемите от
документи относно изискванията за лич но състояние на
учаегника, а именно Единен
европеfiски доh?ме}fг за обцесrвени порьчкл Прпложепие
JtЪ l,
e предgтавпл в ориrпцал , подписапи l! подп€чатанп,
пзпску€мяте от
_____i:
възло)ки """*n*r
l елс документп сыласно
документация га Ja учасtпе, кдкто аIелва :
(-)лис
____л..П:Ч1"*r
възложителя

-

на лредсгавените док\мен] и

- ДеКЛаРаЦия за
- Декларация за
-

6;

;

пчпр"по*ения

проект на договоFпрйлоr(енше
","i"r.rr" *u od"p."r" _ П;;;;;;;;";:rТ
"*'"
по чl,З9.м.]."-йо..
т,l . б,)..от iЙЗоп- П;,;";;;л";

срка

Hu

Декларация
Декларалия ло чл, З. т, 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДЬ- Прuпо*"rr"'lТп
S;
- Декларация по чл, 6, ал,2 от Зак,ОЯа За
МеРките cpeuly изпиранеrо на пари_
-

М

съгласи"

приложение

- Декларация за липса на свързаност с
друг участник в лроцедурата по чл. 10],

ЗОП- ПрялоIение

JlЪ 7:

4. консrатацпх oTIIoclIo сьOтвстствиеlо па

mдносг /правослособносг/
доIq/менIвц}lята за участие.

за

улр&клявапе

ле 2;

м, l l

от

учасгн,lка с пзlrсь.ванията на вьхIоrклтеп fа

па лрофе.поналпа деilяосг , посочеlrп в

з

e предстlвил йаерено колие tй Удосговерение ъ
__.,_I"*"ro.or
регистрация в
професионален ретистьр на строителя *"'
K*upuru
..роu,rй. ; F.,;;;;; я
"u
инфрасгруrг}
:1_1ро"*" ог: IЬрs lрупа: сlроежи от_ транслорlната

Ценгралния
изпълнение

ра_ сгроежи от llbra
_ строежи по чл. I]7. ал.l, г,З.6уква
..а..от зуi - оЪшин.*и ,.ir"r4 yru*
lv клас и съоръженияlа кьм тях,
,. консmтацпп опlосно съоrвеrФвrrсго на
участllпка с изясквавията кьм крштериmе з:r
filФн!мпческо rr

:l]егория
първостеленната
улична мрежа IIl и

фшнансово сьспOянпе, п(rcочеяtl от възлоrlштсrя в т.2.З.r. от
доI{lуr.нтацияга за

]лaастше.

5.I.учасгникьт е предсгавил слоавка,]а Общия
оборг и оборота от стргrелс,во lаsерени
копия на tодишни финансови отче и zоlз. ZOlq:Orj

гБн;;;;;;;';:;;;

ремllзирм миниммен обц оборот , включително миниммен оборm m сгроителсгво,
rьтlrща
в размер на 800 000,00 лв. /Осемстотин
хиляди лева/;

".на **", и.
улици

е
*л_л1]._I:u-r"*,
на

представил ]аверено копие на в:tлидна Засrраховка
за професrопмна
в лроекrирането и строителството'' ло чл. ]7l. ал. I от ЗУТ,
участниците
:т_",:|]:придрркена с декларацля от
участнякц че в случай, че преди или по вр"".
пчло-"орч
заФраховкmа и3гече, то действисго й ще бъде подноЬено
"ча.Яa*.
rlо]
*

договора.
"r" "р* ""
6. консrатацfiп относно сьотвgгсгвиего на
участllика с пзltскванияm

Технпческп

п

,"-"";" ;;-;;;;;;'

проФспоналнв способносги,

"-r*

"p"*u ""
кьм крrгерriите за
в т.Z;з"з от

доцментацIrята за ]ластие
6.I.Учасшикьт е предсгавил Слиськ на сгроителсгвото идентично
или сходно с предмеm на
порчката_ Приложение ]v9 8 , придружено с
удостоверени, в лрепоръки за добро изпълнение ,
коаrc сьдържат сюйносгла датата на която е лриключило изпълнението,
мrlФото , вида и обема.
както и

дми е изпълнено в сьответствие с нормативните изискаlция, от който
става видно, че
сьЩия отговаря ца изискванията на възJlожителя посочени
в т.2.З.З,, буква.,а'' от доlryмеIпацията
,
за участие,

6.2.ПредставеН е и списьк на янженерно-техяическия съст!в
, коtriто ще участва в
изпъJiнението на лорчката _Приложение Лs 9 m които става
видно , че сьщия отюваря на
изискмяията на възложителя, посочени в т,2,З,3., буква,,б.. от
документацията за участие;
б.з. предgгазена е Декларация за съоръженията и техпическото
оборудване
използвани за излълнеяие на поръчката.
6.4,Предсгавеви са доказателства
качеството ло сгzlщlарг rSO ЧООl:ZООв с прiХмНi:ЪХ"}

, коttго ще бъдат

#ý;Mala

На

вУПРаВЛеНИе

о.), l lредсгавени са дока]ателgгва за нalличие на на
"Ъ"##i
разрабогена и внедрена ияl€грлрана
система за управление на околна среда по стандарт So 1400 l :2004 с прелмеген
Ъбхват в обласrта
на строrfгелството

I

ЗакJtючешие на комllспята _ Участяrtк ,,Пътrtщд ш мосrове,,ЕООД
сьо]ветства lla
изtlскваяягIв кьм личfiоm съсmяние и критерIlrtте зя подбоь поfiввеяя
от вlr]JIоlкитеJIя в
доýмеЕЕцията :в учасгпе
3.,,МегаинвеФ_хо,lд.. ЕООД
l . Догьлншелно предсmзени от
)цастниха докуме,'ти относно сьотъетствиеIо с изискванията за
Jlично сьстояние и критериите ]а подбор

- Декларалия от учаgгника, че в случай, чс лреди или
ло време на действие на договора
застрzrховката изте'{е, то дейсгвиgго й ще бъде подновено сьс срок
не ло_ ммък сrт срока на
договор,а , съгласно т.2.З.2, , бу(ва ,,б'' от докуменmциrlта за
учасrие.
- Нов кореrгно лопълнен ЕЕДОП.
_ Нов кореrсгно попьlнен Списък
на стро!{гелството lцеIлично или сходно с предмета на
поръчката Дриложение N9 8/ с посочване на йема на изrьлнените
о, йЯо еrouu
u"

рабоr".
,
растниrсьт огтоваря на изискването на въз]lожителя , посочени в т.2.З.З буква".rо от
,
.,а''
доч/меЕтацията за настоящата обцествена порчка.
_ Нов коректно полълнев
Слиськ на инженеряо-техническия сьстав, който ще
участва при
изгьлнениеm на обществената поръчка / Приложение Nэ 9/ и приложени
дока:iателствени
документи , от които сгава ясно , че Слециалист ,,ЗБУТ'. се намира в трулово-правнп
отно.ения с
Jлlастника , сьгласно изискванията на RьfJiожителя , лосгааени в докумеrrгацията за
участие в
наФоящата обществена порьчка,

4

2, Консгятвцяи отrоспо н:ulltчпето
шнскванпята за лIlчво сьстояппе на

-q

о" предстаs€ните

*r'IТ'**"u",о
ПОСГаВеllШ

документи относно

пmочени вт 2.2.
'facтllПKa,
Учасгникьт е лрецстirsил в ооиг
ЛОДПИСtНИ И ПОДПеЧаmНИ. изискуемите о,
,r-о*"r*" oo*y"""rri
*
ника, а иvенно Ед инен
Н'" il,j}"#fi ;TJl:
'"РП'П* oo*y"."i' *с
пр€llст8вил в орпгпнал , подпllсацli п подпечатанп
*_ ___::_ ]]"*u*'
, tlзискJемите от
въмоrФтеля докумептв съгласно докчм
*'частие, както следва :

* о"*у""-"rr"r; .; ;;;;:""-

ОТ аЬЗЛОtФте]lя и

;;";;;;#;i""- '

;;;;;";;;ffi

"*

ой ;;й;;;";;;;;БiЁ;#]"u""*
*rауз"r.
пр"по*."ия проект на доIовор-Приложение
- #:::r:::
"u офертите
леклара!ия :::l]:.*.
la срока на ваJlиjност на
Прпложенlrе Nо
-

_

_r

i

-

Лs

6;

Лq 2;

:

Декларация по чл,]9.а]т.J, т,l . б,.д.. ol ilпзоп- п,j,ir"".""r" л,
Деклара]rия по чл, З.1, 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛl
ДЬ- Прrr"**,,"'М s;
- Декларация по чл, б. м.2 от Зак ояаза
мерките среtцу изпиранею на пари- Прtложенr€
_

_
Деrларация за лилса
на 9DDPJФoсT
свъозав
С ДРУГ Участник в процедурата ло чл. l0I,
--'!94 de
м. l l от
зоп_ прй;;;;Ъ;;
4. Констатацпп относно сьmветствпето нд
rистнllм с изtlсквilнхя]lа па възложите,Iя за
годfiост /правоспос]обrlосг/ ]а упра,княмне на
про{х{ltона,lпа дейносг . посочепш в
дOкумештдцIlята за участrrc!

Учаоникьт е предсlilвил аsерено копие на Удосговерснfiе
]j pel истрация в Ценгра,lfiия
,
лрФесионален
реfllстьр на сrрои геля
Качарага
*
-po"r.n"r" " i,,
'.-ьvот_ транслортната
сгпоежИ от: ll-pa група: строежи
"о
инфраструlсгурц Ьроежи"rr*""."".
]]
m IIl-Ta
квтегорfiя * строежи по чл. l37, ал,l, т.3, буква
,,а.. от
Йlц";;к,

ь"riЙ.

ЗУi

*

nir"*o, ynr,,n

rьрвостепенната уличла мрежа III и Iv клас и съоръженията
кьм тях.
5. консrатацхи отяосно сьотвегстппеIо на
учястним с изнскванпята кьм критерийте за
икономяческо

Jластие

п фrtнаНсово сьсIояние, посоЧецп

m възлФкцтеrIя в T.2J.l. от доrýrмеrттацията за

1.rru-""*l

предgгавил справка за общия оборm и оборота от сгроrгелсrво
заверени
,.___
"
колия ва годишни финансови
отчети 20Iз. 20l4,2ol5 ,од""" , oi *о"rо Ъпд"о че gьщия
е
,
реatjlизирм миниммеН общ оборот , включително миниммен оборqг от cTpoиTeJlcTBo
"
на улици и
пътища в размер на 800 000,00 лв, /Осемстотин хиляди
левr;
e представил заверено копие яа вмидна Засrраховка за професиона,lна
__л__r:1l"тн"*r
на участниците в проектирането и строите,,igгвото'' ло чл. l?;,;. l
от зУТ,
:]говорноФ
прtцружена с декпарация (ут участника, че в мучай, че лреди
или по време надейсгвие на договора
застраховката изтече, то дейсгвието й ще бъде подновено со"
срок ,е по- ммък о1. срка яа

доювора,

6. Коцсгатацпи относно сьответствлсто на

с изпекваяllята кьм крятериите за
от u"ano*r-"
т.2.3.3 от

теtническli ш професиопалпп способuостл,учасaнllка
посочени

в

докумеIlтацпята за участпе.
6.1.УчsФникьт е предс]:авил Списьк на сгроите,,iqгвото идентйчUо
или сходно с лредмета на
поръчкаm- Прйложение N9 8 , лридружено с
удостоверения и пр€поръки за добро изrrьляение .
Koltm сьдържат сгойността, датата на която е лриIсqючило изпълgениеIо,
мястото, вида и обема,
KutKTo и даrlи е изпълнеяо в сьответствие с нормативните
изисквавия! от KoIlTo сmва видно , че
сьция отmваря на изискв.t}lията на възложителя . лосочени в т.2.3,3,.

за участие,

б}ква ,,а.. от докум€нтацията

6.2,предсrаsен е и списък на ияженерно-техническия сьсmв
, който ще участва в
излъJlнението ва поръчката Приложение Л9
от
коt{го сгава видно , че сьщия отговаря на
_9
изисквtlниrта на възложmеля , посочени в т.2.З.З,,
бrтва,,б.' от докуме}Iтацияm за учас] ие;
6.З. Предс,тавена е ДеКлараrця за съоръжениЯта и техническото
оборудваяе , коmо ще бъдат

използвrlни за изпъJlнсние на лорьчката,

6.4,Представени са доказателства з

качесгво,]опостаядарIlSооооl:Zоовспрехм}lflýJ:-ъх,#i"?fiJ};"","Jj"-**
о.). l lредставени са

""

доказаr елсl ва зlt нмичяе на hа раlработена и внедрена инrегрирана
система за упtввление на охолна среда по стандарт lso l 400 l :2б04 с прелм_ен
ЪЬ*ват в оОластга
на строителсIвото

5

заключенпе

на комисfiята

Участл к,,Меrдхнв€ст-холд,,ЕООД

сьOгветства ца
изпсl(вдяцгrа кьм личното сьсmянпе
л критерипlэ за подбор, поgгавеяIl от
възJlоiккте-rя в
дФцментацпятв за участие
Участ.хик ла 4-.Радпта- оод
l, Логrълнmелfiо пкдставени m ч,rя

-*о -;;";"" ;;;;й

КУМеНТИ mНОСно

сютветствието с изискваншпа за

Нов корктно попълнен EEflOh,
- Нов коректно попълнен Списьк Еа
инжеяерно-техническия състав j който
ще
ка обществеяата

::y::I1*"

поръчка

/

ПрилЪжени"

N, 9/

,

rиства лри

;;;;;*;;;"до**ч""п*u""u

докУмеmи , от които става ясно , че специiLпистите
, които це участват * ,aп',"""пй nu nopo"*-u
се намират в трудово_правни отношени'
,
с участника, сьгл.асно изискванията
*-о*"r*"
,
документацията зil )&irстие в насrоящата общесгвен^
тз::,
" изисквilнията на възложителя
й";-.,-;; "" и че същите
отговорят на
l сьгласно т.2.З.З, букви ,,а;, l,b;" ,,i.:J.

u.*y""o",-r"

за )&астие.

2. Коfiýтаmции oтHoсtro наличиек
шtпскванllята за лпчпо състоянllе на
от докумеllaвцпята за
учаспlе.

е

;"1ffffiж;#:j:tr}";:fl" i"ж;х}"-1:ъ:

представил

в

оригин,tл

!

и

_""_л.I::::У:
! изискуемите o,T
вътIожитФlя
документи относно изискванията за личяо сьстояние на
участника, а имевно Единен
европейски доку veн I ]а об шеп вени поръ ч ки прпложен шс .\ъ l .
лодписани

лодпечатаяи

в орпгпl]ал , подлисаllн и лодпечатани, из скуемrп€
*____i:
I""-.n*a " предсIsвtlл
от
а ьзJIо2кптеля докум ентп
сы ласно док"утента цпятя la участllе , ка K-l о сJ,lедва :
- Uпис на предс"l авените док\ меfi я :
_
Декларация ra сыласие с *n"..,
л9 2;
;; ;;#;#;?#',т,li#"J:li,;п,#Jнт;т""rилоlкевйе
- Деклараuия по ч ],J9.а.п,]. т,l . б,.д..
от il ПзоП- пJ,,r"*""""Бц,
- Декларация по ч L J. r, s от зиФодрюпдрслl
дh_ прrrй*""'м s;
- Декларацпл по чл. 6. ал.2 от ЗаrКОНаЗа
МеРКИТе СРеЩУ ИЗЛИРаНеГО На Пари_ ПрплФкеrlие
лд б;

Е;;й;;;

- Декларация за ,.,,,..*
лилса яа
..- свъDзаI
lD'Pjcilocт с друг учасгник в процедурата по чл. ] 0l, ал. 1
] от
зоп_ прr;;;;;ъъ
;_
4. КОнсltТациfi относно сьmвsтсгвпеm на
уI{астниrm с изисквrнията на възлокитеJlя ш
mдФст /правоспос!бяосr/ за упражняваtlе н,
профспонална дейяосг , no**"*r,
документацията м участле
"
Учасгникьт е предстчiвил заверено копие на Удосговерение
!а регисгралия в Цешрмния
,
лрфесионмен ре_гисгьр на Фрителя кьм Камарата Ha.,pou,.n"."
u i, ь-Ьр"r, la иtпълнение
на строежя от: Il-pa грчпа: строежи от
танспортната инфраст}кгура. Ьроежи от IU_та
- строежи ло чл. 137, a,1,1, т.3, 61ква,,а'' от зУ'г - оййки ni*r4 yn"u,
1:теrорня
първосте_пенната улична мрежа III и Iv клас и
сьорьженlлята кьм тях,
5. Консrвтацпп oтIloсIlo сьответствието на
участrlllка с нзllскваният, кьм rýpпTeprirrтe за
хlФшомлчatко п фияансово съсmяцп€
, посоченп от възложпте.,lя в т,2.3.1. m доIvмеrrгацията за

*

]лrOстпе.

е преJсlавил справка ta обция оборот и оборота m строиlелсlво,иверени
финrнсови огчgги 20I.]. 20I4.20l5 голини и спраЬпu ,,u оСЙ" Йоро, oboporu
на лътиlцi и улици. от колто е видно, че сьшия
"
е ремизирчrл минимаlен
:лТI_"*".1_Т:
общ
оооFют , вклlочително миниммен обопm от строителство
на улици и пътица s размер на 8о0

.,._,,_|:].У*""ч'
копия на lодишни

оо0:00

";,

е предстмил

'о"";;";;;;;;;:"""'
'*"л_л1]*"тl*.
T_"":lr* яа участниците в лроектирането и
ПРlЦР}ХеНа

С

]аверено копие на вllпиllна Засгрховка за професиояаJrна

декларация от участникц че

зtlстр,rховката изгече,
договора,

в

строителсгвото'' пЬ чл.

случай, че преди или по Bp"ua

то дейсIвиего Я ще бъде лодновено сrс cpoi

I7l,

arr.

r

от ЗrТ,

ooao"opu
не "чоaЙ"r"
ло- мiиък ()1. срока яа
nu

6. консгатацил относно сьответствпето на
участнпк:l с иf,искмвпята r'ъм крпtсриите за
профсионrлпи способностu, " ;"";;;," т.z.З.З от
доý,i,lентацlrята за yiacтxe

Техяшческц

в

;;-;;;;;; i

6

б.l.УчасIIикьт е предсвsил СлисъI
поръчмrtг приложепи;Т, j

;й;r"# :ffiýЩi,::#ТН:lху;Тffi ";#ЖXJ:
*",;;ы:I :,:fi:H-H: х1llН;.;Y"Т,ТЪ"#i,i i3"5;
"

коrпо сьдържат стойноgtта' датата на ко,

както'. дми е пзtьлнено

сьщия отюваря на изисква}lията на възлоlЖИТеЛЯ

за

)ластие.

е и Спuськ на

б.2.Предqгавен

'

ПОСОЧеНИ В Т,2,З,З,,

бУКВа,,а" От документациsга

инженернсt-техн,{ческия съспtв
'9
, който ще учаФва в
изгьлнеяието на порьчката
-Прпложение Лл
*о"rо -""" ;;о"; , ui-"iuri" *-"up"
изисквалияm на въ,]ложигеля . посочени в
т.2.].J.. буква..б- ol докйй;;;;;;"*"",
"u
Ло**u""пu Декларация за съорженията и техническото
оборудваяе
..л*___U]]]
които

*

ще бъдат

,

" на лоDъчката
и]ползвани за изпъл}lение

до**r.aп.."u ,lа я:цичие на внедрена сипеvа за
}прамение на
"u
lso 900I:2008 с прелмеген обхват в обласпа на;Й;;";,",
o,J. llредставени са дохltlателстRа зз нмнчле на на
разрабOrеяа и sнедрена интефирана
c;rcтeмa за управление на околна среда по ста
ндарт ISO l а о0 ] :2004 . пр"о"*.i'ЪЪ*"ч,г u oбn""r.u
яа строителството
6,4,ПредсгавенИ

-"*T:-J::i:::l],

замючение lla компсllята
- Учасrняк ,,радита,,оод сыlтветства на пзllскваяията кьм
х крптсрllпте

лl{чяOто съсmянпе

з,

участяе

подбор, посгавеfiп

о, u".no*n.*, ;;;;;.r*ur"-

*

УlаQгнпк

ЛЪ а..СтDоймонтrrс. ЕА,Ц
логь]rяително представени от учасгника доц&rе}ги относно сьo|Iветствието
с изисквllнияm
Jlично съсrDяние и Фитериите ]а подбор
l

.

з:t

- нов коректно попълнен ЕЕДОП,

- Нов кореrтно логtьлнен Списьк на инженерно-техническля
сьсmв , който'й*чr"п*"""п
ще участва при

общеgгsената порчка / ПрилЪжение Лэ Яl и при,"окени
::}l1еяието
док)менти l от които става ясно. че специалисгите които
!
ще участват в rпзпълпение во uорьчката,
се яамират В трудово-правни отношения с
участника, сьгласtlо и]исква8ияm на възложителя ,
постiвени в Доlryментацията за
уqастме в настоящата обцесгвеяа порьчка , n*- о n" *a"r"
отrоворят на
на възложитеJrя , сьгласно т.2,З,З, букви .,а.,
,.о. n ,*. * йпrо"""r*поч
'rзискванията
&i р!tстие,
2. Коясrатsцпll oтl|ocнo яаличltето l
lвиJкванията з:r лнчпо сьстояшlе яа

на

от доlсумеramцпята за

Y]j:n"*"" е

]цаспtе

представил

*":,r#:Ж#JiJ:trЖlfr" i"ЖiX*H:]r:

в оригинм .

лодлис?tни

и лодпечаmни,

___
възложителя
документи относно изискванията за лично състояние на
участника
европейски док}мент ]а обществени порьчки - Прнложеппе
Лр l.
__

,

изискуемяте от

а йменно Едияен

e прсдставпл в орппrшал , подпtlсанп п подпечýтанлl пзпскусмllт€
,
. каrпо следва :

__лi:_.Ir:"1rr*r
възJlожителя
доь"уvеп rи сьгласllо докумен lацllя la ,s
учаfiис
_ Uпис на лредfiавениlе
док}менти ;
__

J& 6;

зоп-

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекг
надоговор-Приложение
,ra
_
срока на вали,Dноgг на офертиlе Приложеяие Л! J
лекпарация
;
'
- Дкларация по чл.З9,ал.3, т.1 б.'д'' от ППЗОП,
Пjпложенпе J\} 4;
_
Декларация по чл. З, т, 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДЬ- Прплоl*"rrrrе'Ле s:
- Декларация по чл. 6, м. 2 от Закона за мiрките
nu пчри-

"р",лу ".n"p*"ro

Л9 2;

Прнложенrrе

- Декларация за липс:l
,"",* на
!оDр-апосI С лруг учаgгник в лроцедурата по чл, I0I, ал.
", свъD]анl

пр";;;i;;й;_

от

li

от

4. Колсlатацrпr oTrrocllo сьответсгвlIето па
участппка с пfлсквlrlнлята на възлоr|(пт€!,Iя за

mдносr /правослособlюсl,/

'н

уппа-дпяване на прфсспона,lltа

дейнос| , посоченх в

документацията за участпе.
. лредсmвил заверено копие на Удосговерение з;l региfiрация в Ценгралния
__л*ллu_lТ:^]
проФесионмен
регисгьр lla сгроителя кьм Каvараm на строиrелиге в i'. БълЬрия, зо и,,пъляение

на строежи oTi ll-pa група: строежи от трuнспортrrЙ и}lфраструкгурЕ
ЬроЙи от ttbTa
категория _ строежи по чл. IЗ7. ал.], т,З, буква
..а.. от ЗУТ оЪщински niru*n ynr,,n *
първостепеннmа улична мрежа III и lv клас и сьоръженията
\ъм тях.

7

5. констатяции oтrrocrlo сьответствпето
на
с
llкO'ом''чоско и фкнан.')во сьсто!нпе, посоч""" участяика пзхскмIlияа кьм крrrг€риrfiе

;.

:и

-"-;;;;;;;:.i.;;;;;"'**,*

,"

е лре!ставил справка_tа обurия оборо, и оборо,а
от gгрителсt во заверени
, л_.._i:1,I"u*"uч,
копия
на годишни финмсови отчgrи 20IJ.20I4.20l5
гоаини и спраl-"." b6-ri,"
на пътища и Улици, от които е видно че
".О"р."
сьшия е реализирал "Б"i.,
t
:_:чrиYсгво
лr".я""-""
общ
ооорот . включително минимален обопm от
строителство на Улици и пътица в
размер на 800
ооо,оо *.

Ь"**.,""';;;;;;;:#*"

е лреrсIавип заsеренч копие На ва,rlидна 3асгра\овка ъ
професиона,lна
^.___5.2.Учас1никь]
на учасгниUи,]е в лроектирtIяflо и строителсгво,]о..
по чл, l7l. м, loT ЗУТ,
1т_"_:р""сr
прrцрУr(ена с декларация

от участника, че в случай, че лреди или по вр*"
nu о"ЙJ"" nu ooro"opu
истраховката изтече, то дейсвието й ше бьде
лодновено сьс срок не ло- маJlък ог срока на
договора,
6. конgrатацпи относцо ьответствпсто ха
с пзискванияm кьм крптерпште за
г€стнн!€

_
технлческп

ш професиовалпп способносгп. посоченп
въ:LложптЕ.ля
т.2.J.3 от
доц/мептацшята за учаfi .ле.
6.1.Учасrникьт е предСmвил Слиськ на строIТелството
идеятичяо иЛИ СХОдно с предмета на
лоръчката-,Пр!r,,lожение Jф 8 , лридружеflо с
удостовереяия rr препоръки за добро излълнеяие ,
коrю сьдържат сгойността, датата на коя,
кмIо и дали е изпълнено **"*-"""':

от

в

"":ilХ:#fl:Х#:"ЖЪY,lТЪ"#i,h#i;

"
СЬulиrt Отговаря на изискванията
на въ]tllожителя , посочени в т.2.J.З,, буква,,а.. oт
док),ментацията
зzl
участие.

б.2.представен е и списък на инженерttо-техническия gьстав
взпышениеIо на поръчката Приложение Л9 9 от
които става

, коiпо щс участва в
отговаря яа
, ua
""о*о
""*i"
от докуме*,.;""rч
.;r;;".*;

изискв:tнията на възложителл . посочени в т.2.з.З,.
буква,,б.'
6.з. Представела е Декларация за съOръжепиrта
и техIlическоm оборудване , които ще бъдат
и]ползвани ]а и]пълненIlе lla поръчката,

6.4,предсrавеllи са докilзltтфiсгва ra на,iичие на вIlедрена
сисlема за
на
качет:тоjIо
ISo 900l:2008 с лредvglен обхваг в областта на .rро"r*., уllрdвление
:11дарr
о,). llредставени са док,tзл елсl ва за на,!ичие на на
"6rо;иmегрирана
раrрабогена и внедреfiа

система

за управление ва околна среда ло стандарт

на строителФвото

lso l40ol:200a

с лредметеяЬбхват в обласrта

замючепие на комtlсията - Учасгник ,,Строймоятаж'ЕДд cboтBeтcт&l
на извскванпята
кьм личното сьстоянне и критериптG за подбор, поставенп
от възлФкrrтеля в докум€нтацията

)цастие.

Учасrвхк

JГ9 6

за

_..Пътппlа'. АД

Допълнrго,rно лредgIавени от учаФника докJIrенти mлосно qьmветствието с изисквiцията
за
лично сьсгояние и kрптерикге за лодбоD
- Нов хоректно полълнен EElOiJ.
1,

- Нов корекгло лопълНен Списьк на ияженеРliо-техпически,
сьстав ! ХОйm ще учаgгва при
изгышението на обществената порьчка / Приложение
Nэ ЯZ и приложеяп Й*оr"п"r"""u
документи , от които стла ясно. qе слециалисIите, които
ще учаgгват в изпълнение на поръчката,
се намират в трудовФ-правни отношения с
)ластника , сьгласно изискваниfiа на възложитаiя .
пOсгавени в документациrта за
участие в наqгоящата общесrвена порьчка , *"-rr;
;й;;
ОТговорят на изискванията на възложителя сьгласно
";
т.2.З.З, букви,,а', ,,б.. n,,".. * допт""*rчц""*
!

за

участие.

за ПРиходите на строителнлте лредпряягия за 2015 г. оI
която става ясно , че
,
.,.._*:_91Р"*"
отговарЯ
на изискван}tята на възlожителя , лостав€ни в т.2.З.2 . буква
участвиьт
,,r' oт
док)4!lенlацияlа
за уt|астие.

2. Констатацип опrосно яалllчиеm п

*""*жж;#т:зR-;ж i"жil:,fr:;1:

llзяскванпяm зя лично сьсгояние на
доryмевIацIlята :и ),част}lе.
е предст:lвиJl в орилинаJr
___л.Y]j:]1*'
вьзJlожителя документя относно изискваllи
(rт

европейски документ ru

,

подписани

и

обr"-"""" пор"чJг;"#"#""r""т,#f:

лодпечатани

*,чаgгника,

,

а

изискуемите от
именно Единев

е хрсдсяввл в орнгпнал , лодллсапи и подпечатани,
rвпску€мите
__
л_л]:,I]_1"11r*'
възлоrкителя
докумGl|тll съгласно доý.ум€нтацията за участпс, какIо о!едва :

от

8

- Олис на предflавените докуменrи
;
с кла}зите на лриложения проект на доl оворПрнложение
Л! 2;
- лекларация ::
за срока на вмlцност на офертите Приложенпе
Лi З :
'
- Декларация по чл,з9,ал.з, T,l б.'h'' от ililЗоп_

{:уllY:

тl**е

Jф 6;

зоп_

пj-"*",iii" л.l;

,

Декларация по чл. З, т. 8 от ЗИФОДЮПДРСЛТ,ЩЬ- Прплоrсеяие JTo 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 m Закона за мерките срещу изпиранего
на пари- ПриложенIlе
_

- Деклараuия за липса на
о DрJдdост с друг
"",," ,,g \свъпзаr
участник в процедурата по чл,

прr;;;;l;;

i

4, коясmтацпц oтrlocнo сьответствпеm Еа

I0l, ал,

l 1

от

)^llствика сrlзискмнията яа вь!tожпте]'Iя за
профсионална деf,ност , ,,".rr"""
доIý/мевтацията ]а учдстllе.
"
е представt{п }верено копие на Удоmоверение за
в
регисграция
центраjния
__л.
:..:1]1*r
проФесионален
регIlстър на сгроителя към Камарата на сrроиr"п"."
i'. БuпЬр*, aа изпълнение
на строежи от: Il-pa група: строежи от траllспортната ияфраструкrурЕ
"
сrроежи от iII_Ta
категория _ строежп по чл. lЗ7, ал,l, т.], буква ,,а.. oт ЗУТ _ обItцнски лътицiц
улици от
IБрвостепеяната улична мрежа ill и Iv клас и съоръженията rьм тях.
5, Консrатацllп относно съотвsтствшето яа
участншка с изпсквяпrtята кьм крптериrlте зl|

годпосI /правоспоеоб осг/

за

упражняване

па

пrФяошrческо и фrtrlаIlсово съсmяние , посоченп oт възло,.штеля а т.2.3,1. от
докумеIrmцпята за
}чястше,

5.1.учасгникът е представил справка за общия оборот и оборота от строитеJiсlво заверени

копи, fiа годишни флfiапсови отчети 20lЗ, 20i4,20I5 години и справка за приходите на
стритеJIнlfте предпрлятия за 2015 r, от които е видно че сьщия е
,
ремизирм мянимален обц
оборот , sключително миllllмален оборm ог LтроителФво на
улици и пътища s размер на 8О0

000,00 лв. /осемстотин )\иляди лева:

5.2.Участниhът е предстамл au""p"no *on"" на ваJIидяа Засrраховка за професионмка
отговорност на участнпците в лроеmирансrо и строителството'' по .и, l?], а,1. ] от зУт,

прtцружена с декларация от учirстника, че в сл)чай. че лреди или по време на
дейсгвие на доловора
застрiLчовката лзтече. то действпсто й ще бъде лодllовено сьс срок не ло- ммък чr срока на
договора-

6 коясгаIвцлп отlосяо

техяпч€скrl

сьответствието на Участнllка с изllскванпята кьм крпlериrfг€

я лрофсслоналнп способяости, посочеIlи от

възложитепя

в т.2.J.3

за

от

доIýlиентацхята за учаспrе
б.l.учасгниl,-ьт с предсrавил Слиськ на строIrгелството идентично или сходно с предмета на
порьчкаm- Приложенле Лg 8 , придружено с улостовереяи,] и лрепоръки за добр изпь,iнеяие,
коrrо сьдържат gгойноспа, датата на която е приключило излъJtнението , мястmо , вида и обема .
кшсо и дали е излълнеllо в сьответствие с нормативните !lзискваllия, от които става видно. че
сьщия отгOваря на изпскванията на възлФкителя , лосочени в т.2,З,З., буква ,,а'' от доьтментацията
за

rrастяе.

е и списьК на инжекерно-технически, сьстаВ , който ще учасlва в
на поръчката Прпложение N! 9 от коию става видно , че сьщия отговаря на

6.2.ПредсгавеН

'lзrБлнението на възложителя лосочени в т.2.З.З..
изискванията
буква,,б.' от документацияm за учаgl ис;
,
б.З, Предсгавена е ДеКларация з:t съоръженията и техническото оборудваяе колтго
ще бъдат
,
използвilнлl за изпълнение на лоръчката.
6.4,предсгавени са доказателсIва за н.rллчие на внедрена система

качеството по стандарт

l

So

за

угtравление на

900 l :2008 с предмеrен обхват в областта на строитеJIството;

6,5, Представени са докiLзателства за нмичие на на разрабсrrена и внедрена интеIрирана
система за управлеI п]с на околна среда по стандарт lso l 400 l j2004 с предметен обхват в областта
ва стрителството
зsключеfiriе на компспята - Участнrrк ,,Път шs'Ад cboтBeтc.B:l па изllсквslrияlа кьм
лиtlп{rю сьстояшпе ll крцтерппт€ за подбор, посгавенш от въможптаtя в докумецmчията м

9

Учасrцик ла

7

-..стDоliтелство п gгDоптелня шашини''

l. Консmтrцшп oTrocHo налич!lето
пзllt_ква'.иrп| :и лllчllо сьсгоянпе ;
m докумевmцнята !а

е

Еооц

;"нжfiн#J;J::ж;iж flT#жi*: l:

}пtаспrc.

представил

в

оригинirл

,

лодпrсани

и

подлечатани

,

изискуем6ге от
_,
възложителя
"_л_{У]1*]
документи относно изисквitяияmза лично състояние на
а
участника, n"eBno Вдrнеп
европейски документ й обцесгвени лоръчхи

- Прпложение Л! l.
участнйкът е предсmвfiл в оршгхrrал подписяяl|
,
и подпечатани, llзискуемцт€ от
_____l.
вьзлоr|ýптеля докумеН,lн сьгласпо доr(уvентдцпяIа ja
както с],lедва :
}часrпе.
- Олис на п
редсr а ве н гl a rо*уri*l n ;
. *nu),,u,,.
пр"по*ения проеrг яа договорПрнложенfiе Лs 2;
_ {:::t}:: ]:
"u офсрl и ге
леклараuпя ra срока на валидносг на
П опложение Jyo _l
_
Декларация по чл.З9.ап,З, г. t . О,..д..ог iiПЗОЛ_ П;,,";";;;i"; '
_
Декларация по ч], J. т, 8 оr ЗИФОДРlОПДРСЛТДЬ- Пр""о*Й"'Ло
S;

:ili*.

:

N!

6:

-

Декларация ло чл. б,

м,2

от Зак(сна за мерките срещу изпиранsго на пари- Приложенхе

'

- Декпарацllя за липса на свъDзан{
"'- "- '"-Р""ОСr С ДРУГ УЧаСТНИК В ЛРОЦеДУРаТа ПО чл, l0l, ал, ] l от
3ОП- Пршлоlrсение Ло z:
3. Констатацпп oтIlocнo съOтветствlIето на
гlастппм с llзltскванияtа на вь]ложmёш за
гOдносг /правоспособпост/ 3а
упракняваtlс нз лрфсспоналIlа

деr]ноgг . посоченп п
учаfiпе.
,laвepeнo
копяе на Удосrовсренис за
в
, Учасlllикьт е пре,Iст?вил
прфесионмен рс1lIс-гьг lla сlроlflеля кьч KaMapara rra ироиr.п"r" регисраUия Це}лрмния
Ь. БrrЬр"".,rа иlпълнение
на строежи от: Il-pa грула: строежи от транспортната инфрастр}кгура,
"
Ьоежи m lll_Ta
катеmрия - строежи ло чл. IЗ7, ал.1, т,], буква
,.а.. ог з}-i - оЪш";;к; ,.ir"щц yn",,n
пьрвостепенната улична мрежа IlI и Iv клас и сьорьженията
кьм тrх.
4. КояФатацпп oтtlocнo сьmветстRиеrо ца
участвика с изискваниятЕ lдaм критерп$те за
як!номпческо п фппансово сьсaояяrе , посочеяп от вьзлоrкllтеJlя
в T.2J.l. от доrryментацията за
доrryм€нта

шlrпа

за

*

увстпе

4.].учаgгникъJ е представил справка за общия оборот и оборота
Ф строrfгелсгво заверени
копия 8а годяшни фпнансови mчети 2013, 20l4.20l5 rолини и слразка
зu oOurn" Йоро, и оОорота
fi_строителство на пътII|Iи и улllци. от които е видно, че сьщия е
реaцизираJI миниммен общ
ооорот , вклlочителllо tlинимален обоосr от строителсIво на
Улици и пътища в размер на 800

йо:й";,

)ъ;;;;;;,,"-i;;;';;:"'"'

4.2.УчаФникъТ е лредставил заверено копие на вaйидна Застрмовка
за професиоямна
отговорност на участнпците в проеюирането и строителсгвото'' по
чл,
от зУТ.

l7l,;. l

прUдружеяа с декларация отучастника! че в случай, че преди или по
време на дейсгвие на договора
зarстраховката изтече. то дейсгвиего й ще бъде подновено gьс срок
не по_ ммък от срка на
договора,
5. консrдтацliи oтltoclro сютвеrсвrtето на
с lвrlскванията

къи крrrгерпите ш

]лtаспlяка

теtцическх и профссtlоlrа,,lхlt способllостll, посочсllи от

доц/ментяцхята

за учасгпе.

""-о*пrй

в T.z.3J от

5.1.Участникът е лрдсmвил Списьк на строителството идентично или
сходно с llредмgга на
поръчката_ ПриложенИе N9 8, прлдружено с
удостоsереиия и лрепоръки за дсбро изпълнение,
коlпо сьдържат стойността! датата на която е лриключило изпълнението, мясгото,
вида и обема,

както и дми е изпълнено в сьотвgтствие с нормативните изисквания!
от които сmва видно. че
сьци, 0тюваря на иlltСкванияlа на вь]ло/кигел, _ посочени в г,2,З,З.. буква ..а- ot
,о*)
за )дастпе.
""";;u;";;
5,2.представеп е л списьк на инжеяерно-техническия състав който
,
ще участва в
изпълнението на поръчката
-Приложенис Л9 9 от които става видно ! че сьщия отгоsаря на

изискваяията на възлоЖителя. посочеяи в т,2,3,3., буква.,б.
от докумеНТаЦията за
5.З, Предсгавсна е Лекларация з,l съоръжеяията и техничесхото оборулване )лlастие;
, които ще бъдат
използваяи за излълцсние на поръчката.

5,4.ПредставеI{и

са доказателства за нмичие на внедрена сисrема

качеството ло стандарт ISo 900]:2008 с предмgген обхват

в

областга на

за

управленле яа

arро"r*.r"-о;

t0

5.5. Предсгавени са доказателgва

за наличие на на разработена и внедреfiа интегрираяа
с,истема за управление на околна среда по
стаядарт lSO l а00 i
с п|"о""r"i''оО'*'"чa oбru.".u
на строителството
"

:6Й

заключенпе ва компсията
- Участннк ,,Стропте.lство я строителни машини
сыпветства lta изискванпята кьм лпчп
СЬСТОЯЯИе И КРПТеРШПТе ЗЯ ПОДбОР, посrав€'ЕООД
нп (г
възлоrfliт€JIя в доki/меlr.ччоrо,u
,ru"a,,iслед като разгледа предсIавените u,
от tУЧlЮТНИЦn'е ДОКУМекги съгласно чл,З9,
ал,2 от

Ko"o""rru

"оriооуЙ_о;;;;;;1,

РЕшЕниЕ
коltпсrrята долуска

до

разглеrсДанo

ппзоп

лq t

нд техлllчсското

lвзпоредбпте на чл,56 а"12 от ППЗОП ещднлте
)пrастницш
l.,,Автомагlrстрапп Черно море..М

предлояtепие

в

сьответствие с

:

2.,.пътпща п моfrове.' Еоол
J.,,Меrапявесг _ хо,ап.' ЕООД
4. ,,Раднта''ООД
5,'Стоймоятаж' ЕАД
6
АД
'Пьтпща ,,
7.,,Стоmе,tсгво
fi сгtюителнш машппп'' ЕООД

мотивц

- Участlrltцпте сьотвстстват

ша шзllскванliята

за подбор, поставепп от възлФклтсля в
до!iументдцпята за

кьм личноm сьстояllп€ п крпт€ряrrrе
учдстхе

Комисllята проlължи своята
работа в горепосочения състав на 24.10.20lб г. от l0:00 часа.

комисllята

премllна към лроверка на Техническите предложение
за изпълнение на порьчката
представени в сьответствие с
условиrm и

с_ _цФ да установи дмл сьцпте са лодгогвени и
С оглсд на горното, Koru"""a" *о""*rфu

"п"дпоaо,

док}аrентацията за участие.

l.

Учасгник-ьт предлага срок за излълнение

-

7 кмендарни дни, считано or латата на

получаване от Изпълпителя на въ]лагатеJIно писмо за стартиране
на изпьлнениfiо.

2. Участяикьт

подобекти -24 Mecelt,

3,
3.!

За изпьлнснис на поръчката прила] а:
Предложение la иlгьлнеllие на llrlръчката:

j,_z_

l

лрсдлага гаранционен срок за изгьлнеяите сгроителни
работи на всички

ллан

|11leH
lредложенисто

!а

r
рафик за иrпr,лнение и диатаvа на работяага рька:
lttllьлпение на порчка,]а на
участника включва:

l, Организаt]ия на работата на екслерги/техяически лица
сгроителни рботници ла ниво отделна
изгы lят поръчката! ocnoouu'."
яа всеки един от тях-

и изпълните]lски

съсгав/

"*"oo.noiH'1}',:#iЧl,Ж:1-:##-::"#lT;.j:#."Ж

2. Начин ла взаимодейсгвие Меr(ду Изпълнителя,
Възложителя
админисlрацIIи. Коордllllация и сьл lac) ване на

и

компетентните

дейноgrлте,
.
иничиираllе на среца с възложитеJц след сключване на
договора
_"
л"J_::::llу:
lтдвидllл
за оосьждltне
на вьлросll . кои]о са свър,lани с lrзпьлнениеlо на
rогOsора.
3. Мерки за вътрешен коllтрол и орmнизация на
работата за лфантиране на качеgтвеното
____

изпьлlение на рабоlата

Участникьт

е лосочил I0 мерки за вътешен

l{lпъляениgrо на поръчката-

контрол

,

които ще предприеме при

lI

Олисание lla дейносlи видове
работи,
]а псяh.а една деilност ! която е предмет на
договора за всеки един подобеtо е
____ ]часrниkът
и те\llltческия
рес}рс t който ще участва лри изпо'п""п"й"JЁ*чru
, *^rо
l ехниllеския ръководител и на строителните
::]ч_.чlr"**ri
рабогнлtци , но н€ е олисал"
"а
rщlь,Dкенияlа на шофьорlIlе
и операторите на машини.
5. Меfiоположение на основнаm f

,4,

механизация, сьоръжен""
n

"

","iй;;;;,'fl."бi#ffi Н":Нr"Н:lТЬf""#"ХiХ1";#ffi;.r.

за иrпъляение предмета на общеgгвената

".**u;.Ii,lf."o'"""'e
участппкьт е лосочил

порь"*;;;;;;;;;", .р"""".р

и оборудванеrо с коеrо разполага за излълнение на
стЕю,Iтелството, колто сьответстват на и,]искаанията
на Възлопa"r"п". сr*о
догьJlнителн |i машлIlи и оборудваме.
"*u ",р"оu"дuп "
7.
Мерки за llамzlпяване на затрудненияm лрI{ излълнение
техяиката

на СРР за участниците в
даижениfi о. кивушlпс ll гьрговцпrе в JлиФсгr,о..роп,.п"",,.
у_чаgгllикъ1 с оглед на oltllтa който лритеr(ава е
идентифицирм двмадесет аслеlоа fa н:ijt аJIяване
на затудllелията
на ежедневието Па
яа !
В ДВижението, живущите в близосг до

",р*т;;;;;;;;.'
8. Долълнителни дейности,
_

!:::::у:-'!rейuО

'ЧаСТНИЦИТе

повишаsащи качеството на изпълнение на лоръчхата.
налравенuпе по 2оре копс,паmацuч за mех!!оuп.*Ь.о

opnooor*oo"
оФерmаmа пч !часrппак
па преdмрuпелiо- облвенuлпе J]Llовая па
Rъмо.JкuпеlЯ в Доку.uеппоцiяпа зо
!часпце за възrlа2ане па !сlпояцlаrпа обu{есmвена

"_
кOцспалпuра, че
":_::.:!:::::_._:у
,,АвпомOёuсlпра,lu ]:чсlппuхц
Черlо JцоDеП,,К:,у!саяпо
Е4Л оlпzоваря

п о о_ц !чо спп u к,, Пъlлlu ul а ч .чоспоsе Еоо!
УЗ!РЕЦ4-Щэ,-ц!!!!2!!.йх
Iфll проверка lla т(хllическото предложение на
Комисияr а коно агира следнок):
учасгника
_lе\ническо пгедrоit(ение (Прило,кение
,т9 l0). иtготвеяо ло приложеfiия обра]ел кьч

дOIý/меятацията за участие.

l. Учасгникът лреллага срох за излълнение
календарни дни, считано ol латаm на
поrt)лаваllе от Изпълпителя на възлаft!телно Iolcмo за-4
старfiране на изпълнението,
2. Учасгниhът лпLр,пага гаDанцион€ срОк за изпълнените сгроителни
работи яа вси,rки
подобекrrr _вд Mecerro
З.
За иlль,llIеllllс на порьчкаlа прила] а:
а,
Лредложеllие }а иlпь,,lнеllис на ll('ръчкаlч:

ы

линеен план Фафик за изгьлненяе и диаграма яа
работната ръка;
Пре!rложениеlо lа Illпыlllенле на порьчкаlа на
)часlника вкJiючва:
l,uрlа,lизаuия яа работата на екслерти/технйчески лица и изпъJiнителски
съсmв/
сгроrгелни работнлци tla ниво отделна задача- олисани са клюttовите
експерти! които це
изгмtшт поръчката- ословllите взаиtrlоотяошения между тях, както
и зuд*лжепrя и мr,ччuрпосги
на всеки ели|l от тях.

УчаФIlлкът е посочил. че ще изпълни лоръчката с два екипа в които
_
има по две бригади.
,
За всяка едла от брпгiLците е посочил дейнойите no"ro
,,.n.n"""" , ;;;;;u" р""ур" .
,
*"
неmвr{ге задълження tt fадачи . както и тех
, която ще се използва, деmйлно са описани и
зqдълженията на изп],лl,uraп"пп" n"oan"_ ''"*ата
llрелfidвена е ll коорлиllачия на бригадиlе и екипиге.
l,t]ачин на взаltмодсйствие меr(цу Изпълнителя, Възложителя
и комllgгентните

админисl раUl,и. Координалия и сьглас} ване на
дейяосги le,
lIницииране яа среща с възложит&ltя след сключване на
доловора
,]il л"--u_]::.ilР] " l*двЛдил
"_ оосьжланс на вьппо(п . lоито са свър,tаяи с и tпълнениФо
на доmвора,
'1а_вътрешсн коптрол и
орmнизация на работата за гарантиране на качесrвенmо
]:M"ouu
изrьлненпе
lla работаr.а
учасr8икьт е посочил мерки за вътрешея хонтрл . които ше предприеI
е лри изпълнението

..,

напорьчката,

4,Опис.)ние на 1ейности видове
рабmи,
уl,а(тIlllGг
с опllсм детайляо всяка една дейносl . предмет на обцествената
поръчка ,
какIо и технологлята lla излълнение на срр. включеня в нея

12

5.Месгоположение на основвата ба:

,.-*l1llll?j,.|.".]ii1",

i"*;T;iý ;:"lff:##:,ff :g*ж? #ffi н.*,
::,:|"i **,
предNtета на обществената поръчка оборудване,

,а и]лълнение

таяспорг и

"._"";fi;;].*"-"
учасrllикьт е посочлл

техниката и оборудването с kоето
разлолага за излълнение на
строителството, коmо съответстват на изискванияm
ва Възложителя, сrцо,u*u r,р"дurд"п,
дOпмнителли машлни l, оборудваме,
"
за нам;lляване на затрудненията при изпъляение на СРР
за учасгницmе в
дви;iенl'Фо. жипуци]е и гьрl овцпге в 61иlосг до сlрои]елltи,]е
,,
у_часгtикът с оглед IIа оlIита който лрllтежава е идентифицирал
рискоsете , които Ще доведат до
ЗаТРУДЯеIlХЯlJ Ila e}b-c]lнcпlleтo на
участнlIците в движението, )liивущите в близост до !,iроителяите
ооеlси. опIIсм е MepKlllc,ra нJvмяване нd !атудllснtJяlа
ll контрола вьрху тях,
заLltоцепuс- Преdвuа tl.!пDаsспчпF по zoPe консlrшmацач
за lпехнчческоhlо ,1реDлоJ!tе ае
оlп оферпопп ла !чосrпнuка, КЬ,rruсuяlпа копсtпаrrluра,
че оферrпапа на !чаепцак ,,IIъrпаща u
:олув:" СООД опzовар,! tlo преоварuлпL|lпо обявепutпi ус,ловая' но Бiо*о.-,
доку.мепmацuлmа ,а |ччспuе ,а възло?апе па посmолцоrлчl обu!еопвено поръчка
| пороОч"
коепо аопуска dо оцепкч tпехнuчесхоtпо поеололкенuе па
l|часtпнuха.

n

y:t-l

Е ртА

_ТехнIIческо предложение (Приложение
Ш, rбl,

доч/п,{ентацията за участне,

l.учасгнrj,-ьт преллага срок

",.",*".

;;

;;;;;;;;;'Йil;;

за изпълнение б календарни дни. считано от датtпа на
поrryчаваllе от Изпълllлтеля на възпаmтелпо ппсмо за старгиране
на изпълнението.
предлага mранционен срок fа изпъJiнените сгрrfгелни
_2.УчасI_ликьТ
работи на всички
подобектп _Зб месеца.
3,За иrльлнение rra порьчката лрилаlа:
Предложение la и,rпълн."ие nu,,upъ"naTa;
3.2.
лIlнеен плаll график за изпълнение и диагра lа на
_
работната ръка;
прсдложенпеIо ra ll,rп ьлнение на порьчкаlа на
)ластника включва:
на работата на експерти/технически лиlц и излълялтелски
съсгав/ оро}пелни
__.л_''uРГанLзация
раоотницll Ila ниво отдслна задача- описани са ключовите експерги, които ще изпъJiнят
поrrьчката. основняте взапмоотношения ме:ЩДУ ТЯХ' КаКТО И ЗаДЪЛЖеНИЯ
И ОТГОВорности на всеки

з,l.

един от

тrх.

В cвoero предложенl{е }^lастникьт само е посочил броя на
раоотниците , колпо ще участват
при изпълнеlIието tla отделните видове дейности _ 6е1 да описва техните

отгоаорностп.

зqдължения и

оп саI{о е и взаимодействие меr(ду изоълнителя, възложителя и
4щ!lив!сграцtIи. Координация л сьгласуване на дейносгите.
_._ Mepnu ra вътрсlхеп *oHrpon п Ьрmни.uцrrя на работата за гарантIlране на качественото
изпълне}lхе Ila работага

учафIlllкьт е посочнл мерки за в,ь,грешен коtпрол
, които ще предлриеме при
изгывен]tето на поръqката.
В оJговорносrи на псрсои.ла при вътрешно фирмения контрол
участникьт е посоqил
експерт ..Главен инх(еllер'' , като е изброил задължениrта и отговорностите
му.
Rъз,,tоltсцпепП пuлъОе в dоt<упrаlmiцuялfло зо
учасlпае в насrtlояulапа оfuцеспзена

,lоFъчко пе е посоччл u пе е посmавuJl uзuсxване
!часttluцutпе la а-цап пq
zlaBeв апJrcе ер прu цзпълпенuе ца dоaовора. На впюро лясmо в Спцсъtм рвполоlкенuе
ia uвлсеRерно.ъсmав пuкъОе !чосmнцкъm не е посочлul лаце Rоепо лце чзпъонява qунхцiutпе
,
'lЕхrluчесхия
на ?Jlавеп uпJlcelrcp | каю о u пееовumе оброJовumашч ч професuонмнu *ваL-фuкацuо
u
улра8ленне на llесъотвеIствия прll и]лълнение на СМР участникът на сгр.94 с посочил
_л,,__В
че несьогнfi сгвията ппи tr Iп ынение на СМР Mol аг да бъдdт :
- Грешки в работlrия проеhт;

,

_

Разлики при изпълнението на работния проекr;
На]lIчие на отклоIlсния от лоIryстимнlе;
Никъде в документацията за учасIникьт яе е лосочил

_

l че е яалице рабоген проекI,

който

Iз

трябва да бъле спазван при изпълнепиеrо
fiа Срр.

Koe\lo сlеdва. че !часltlнulсъп lle е dосmа:пьчно
запознQrll с ltреdмеmа на порьчкаmо,
Ja !час|пu4 u ч.лчскоаlаялп|1, лr*й оо-о
a*o"Ka-olii,оБ"'о"
no"ou"o, u
Hlt лорьцкалпа u.rlo u 12опвепч
рабоrlulч чсрmеJrcu,
:_обе_кпа
(rписание
,__._._Оу
.юхулен'пацkяпа

на дейности/вl,дове оаботи

УчастlIllкьт

J;:::ffiТНil#i,:ilъ# il*r;fl:"хтfi;
"й; ;;;;;:#
ще учасrва лрл изльilлението на сьшата *Ь
!
on""*
np"oa]uunn on"auru"

"
:"1:1:,:
_::"," "
и_-техническия
ресУрс който

*-т::j]jлli.:.i,уоителните

Й;;".

"" "
работници, на шофьорrге и операт;;;;;
lчlсL,lополокенис Ila основната база
мехiнизаппя, съоръже]l,," ,,
""",*,"".",участникьт е лредвидил направа
jr*"**o си предлоriение
на основна ограда на
лл.,л__"л_._":']
основната Оаза, като е лосочил л че пло,ц4дката
це бъде снабдена
auб"nu *"
N! 2 от 22.0].2004 .. ."
"пqор"йо""ч
::::::]]]:л::a:_':,:
llаредба
UЕФ|lшlI
ус lовИя на Гр}J при иrвършване на Фроиlелни и монтажни
"
рабmи сгр.2ё ,
truлъОа в Оок.|'.||сппацчяlлла з1.1
учас,пuе в носtпоrщаtпо общесЙвелч поръчха
вьзлоrlýlпLlяrп це е tlосочuл u че е Btlellul1 в заDъласвше
на цзпъ,tпо*i, irri-uro"-o uo
u*Ф-ормчцчu'tа lпабе7 , съzlаспо lIпреобо ,|t!! 2 оm 22.0з.2001
z з" r,;;;;;;;;;;;' ц,uскваная
зо 7Оравосlовпп u аеrопаспu
J,с.lовuя пч tпрJ,О прч uзвърlцвull",," r;;;;;"";

""luLH,",ж;lj#:ffý:iff:gj;'#.; #fi::.,
"";;;;;;;;;.;;;;;;;:;1;;"*""","

",",r-r*r"

Iмбоrtlц.

Необходимите за lвпълнение предмепr на общесгвената
порьчка (борудване, транспо!Yг и
механизаIlия,

участIlllкьт е лосочил

техниката r, оборудвмего с което
за излъJiнение на
строитеJlството, които съответстват на изискванията на Възложятеля.разполага
MepK,l за Haмa,irBaнe lla затруднелията при язпълнение на
СРР заучастниците в лвижениеIо1
жив},uц l с ll ]ърlовци гс в близосl до сгрошелните

В своето прсдложспllG rrастнпкьт е прсдвllдпл следпште основпп
етапш на изпълllенпе

_
ва обществеllата

поръчка

l а пменцо

:

- Подготвпто,|llп деfiпосaп и врсм€япо

сrрошт€лс.гво;

Досгавкя lla матерпали;
_ Излъ.пнснпе ха СМР;
- пr..о|rtв|не по екзекlmавпu черmаlau
_

u всччкч сьпъпlсtпваu|ц СМР ч нормаrпавпо
прчложu.\ш акmове u проmокопа;
- Преlлмлlе tla обею асАкrп 15 u въвеltсdаftе па обекmо в ексмоаrпацuя;
По лапlапtьк
аRъrll о-rrii'ао"о опuсllнuе в
, оспцl па iеliпосmuпе
_ltо L,rпр, 80 оп преалоlrошепо
иоороо
по цзzоrпвrпе на акпове ч
hроrпоколч , Mklr\o ч ц:J?оrпвлнеrпо на
'часп
еlсзекуlпuвпа dок!,-llеп lпацuя u черmеlка-

сл€два

В

обхвята

:

lla скзск}тпвппте чертe'кп участнхкы,е лосочrш , че ще fiзготвll както

- трасс ла провода, отбелязвайкн чрс]
размерн п/плп коордлнатп , местополо]ltеяtlето
на шахтll,рсвпlпоппlt отворп, подпорпп стеrlи хлп пpeмoeтBaulll
копстукциl|.
_ IlплJь.riеп проФп_I на тръбопроsода,
даваilкir всшчкн нива
a"rr"*nr.

деяивп_'rilцll!

'la

тръб.tте

t

льп?кltхата п наклопа па тръбопроводнliте ""
участьцл........

*опчцп,

о сп учястllикът е посочил , че ,,
ъJlнurпаяй u|е осцz!,рч
:,]_l провеJltil]ле
]! 1l "ч"]1.1о?riсппсl
оезопоспопlо
по сlпрочrпе,lпuя лlроuзвоасrrваl процес на
"_"л_j:
'aJ,L,лоlцаdкаltlа оrп Оеня па
съсmавялслlо-lш лроп ко-l обр.2 п" оrпхрuвалеmо , dо пеця на сьсrfiавяпеr
о а поdпасваrcпю

14

с поопцсвацаmо по

d"й"-"uu,".,,оu,iiiJiiiйй-п-.

N''v
В t'РUПrеЛНИЯ
СтIоптелеп llалrор , напри"еD ,
'а4L|ЛПП
Н: -n 3Zl -,.всскл маrерлчл'uп,, артпкул , лредаден за одобрснlt€
_____,
, едпхствено по
-" СтрохтсJliпя Fадзор , цс е равностосп
l]:]]i"*
в
С'печиqикачлята
у*"."",,,
матерпа.п
ПРОЦеС

",

ll.цп вртlIEул...

За всхчкlt промеIIх пскапсто Ще бъде прцдрl9цбхо
от цялатя IrнФрмацня необходпмя
на строtllсл|lttя Ilалзор ....."
,,

,цоlп,Jtlптелllо изпьlплтелят ше лреработ и пр€лостав& за одобренп€

на сlроптелния
нrllзор всхчliп чсрrсжш , Koalтo са ]асегнцl п от всекп
шск за замяна...
На стр.40 ,, в допъ.,rнсltt!е ла лроекrцатя доrсументация tt
за пълно lарантиране
практцчссхаlа лр||годltост на
работнrlя проекa ло време па цялостното изль]lяение на смр
ще се оьпtсствяаа дпалог с [lсП.....,,.
qр.{7 от прсдло)кепfiсто Il
, учасrнпкьт е посочuл ,, Срещит€ се провФrцат
_ Н3
сьобразпо п.]псхвдлцята на Възложrtтеля, в опредеrlсх
от Възложителя ден.на срещите ще
присьстват llь]лохiптеJtя, сгроите,,Illия пад.ор, йз,rьпноrелят
u
;;;;;;;;;.",
,"
,l ,lругп фпзпческп пли юрплпчсскп ляца обвър]ани
"р,
"r."р"r"
с доmвора...
,
"pT.1,|:"l: ]":,,,:
,,:У,L че !,часпlнuкъm пе е lоепа,пъчпо мпозна,п с преd_лаел,lа
цч поръчкаmа,
:,,.::!
00к!меlIпп
^^.^..у_!:| |ll яlпч Ja |,ччсhluеt u uluскванuяmа, пъй каtпо rьзлолrcuпёim цuкьdе не лосочм,
че
обекhul lxl tlоръчкапlп че unlо uзzоlrlвен проекlп ц че е необхоd,Lчо
аа
бъое
uзzопвена
'а
екзец|]п
u в t ll lo куrc л пп цu я.
!

с.учас|ппчлъlп прц чзzолпвянqпо на ,пехнчческоlrlо сц преlлоlкенuе
пе се
^ л!l:::t:,:,]l,1\lяспlil
е^ с,ьоороlп.1
a О к_|!еltпlацuлmч Jo |lчаспае а чзцскваuаяrпо за uiпъ|lнепuе
но поръчкапа, tttbЙ

каrlю в iоli|,.tапmоц

сlrlрцlпаеп

в

япlа пкьiе

пе р посочепq це прч чзпълнепае па СРР iMa преОвudец

uаОзор п tlроакпOпmскц L,|illп.

прслставснltя от учасгника Ллнеен план Iрафих за позиции
.доставка и полагане яа
..,,. Доставка и полаmне на неплътен асфаmобетон'', ,, lехнологично
фрвоваrrе rrl асфм-rобsгонова насгилка.' ..' Първи биryмен р*"",]'' , ,,Вr"р, b,ib"eн
разлив..и
всички oсl,allaJll, лозrtцли . за които
участникът s обяснителната aun""*u
пр"лпЬ*"п"aaо
посочил чс щ€ използла мехаяпзация , в Лпг
"i в изгtыlнителския
"" "
учасrнихът lle е лредвидил
cbcтlв за ltзIl,])lпспиетО па гореизброенrтге дейlrосги onepaTop-e на
и шофьорйте , а
само е посо,rrr-,: броя на работниците,
"Ъханизация
п,тьтен ас{РаJтобетоll

Лшlсiillltят плаlI график следва да пока]ва общия бlюй
работна ръка. човекодни, както и в
самяr обраlсll llзрично с посочело в забележка ,, Формаmа на mаб,ll)ца
аа се dопъ,tнч с dhu , в
завuсlца.lп lD1 преdл ,сlлlя оп1 кацdлiам срок, съв Bcei1l dен преавuаен за
рабоmа по dйен реd
dа се вплцtс бllоя хора коiпо е преDвuёе о dа uзпъ:lllявоlп
ъ"аr"". ,

b""Zi"i".

"ui.u".rо.о
.y*upa'lt в t)el) ОБЩО lза BceKu dен обu|чя брой
рабопl uцч коuп.о канduайп прйвuэсаа аа
бъаай зоепцl)" В сrlучай , че вида работа е мехапизиран следва
да се посочат водачите
,
на

мехаяизilllllяlа. тъii каТо сыците са абсолkэтно необходими за излълнениgго на
този вид
На]пlцваllС |о llа.Jоёачull\е lla чааопзацllя б Лuнеiнuя lLlац zрафuк оlп еdна работа.
.тпрана воdll
lо нереitлlпltlп lkl, преаспаваll!я аоку.|lе]пl , mъп ксопо tte са ,"Ь";" ,,ч;,;,;
;r,"^",,,*

въмоrаlпlf,]л la о!hр\lя]lе ll съспlавяне на прu]оrlсенuе ЛЪ

]0а ,

час,п

оi Ооrу"u.оц*.о ",
-

ръко.поi i,,.,llJ.LlлU л] llJ ч.\..хlхtl9 p\tlIc, нс|,рцlцu_
3аti.llочшч.- ltрсПвцd uопрuu"uu-i оо zop" *онсmапоцuч за пехааческоmо
преlлоlrенuе
оm оферDlопш ,lп ),чосппшка, Комчсuяlrlа конспапара, че оферrпаmа
ца J)|lacпHaK .Me?oaпBectl
юлd'ЕООД пе оlп?оваря на преlворumе:лцо iбrвепuЬi усlовuл' па Възло"цutпе- в
(:у^"::,:,,::,::у, :: lоо,^uе ,о Bo-oiaHe па нrcmояu|апо обuрспвена поFьчка , поDаОч
..а"оп }()П,

З!аФ l !Lм-_!-п!ц а!рqцg_9ц)цg!цц!dро!Щ)!)Д
прII провсрка

Ita TexI lи

ческото пр€ддожение

на учасrника Комисията констатира следното:

l5

_Техличсско пре.цожехие (Приложение
л! l0), изгогвено по приложенirя образец кьм
доý/ментацията м участие.
l.У'lасDlriкът предлаlа срок за язлълнение 20
ка,']ендарни дни, считано oI датата на
_
получавltllе ог Изпълнителя на възлаlателно лисмо
за стартиране ;а изпъл;ениsто.
2,Учасrникът предпага гаDанцион ен срок з,t и3пълнените
строитеJlни работи на всички
ПОДОбекти -48 Mecetla

3,Зr rr лtьлнснис на поръчкпlа пDилаIа:
З.l.Прсл,lожение,]а l,,]пЪrвен,,.
порuчкаrа в съответствие с тех]lическите спецификации
""
и изисl(ва н l Iята lla възпожлтеля;

}]

за и,]пьлll.ние
ll"l, - ,"Оик
lлълнение на

]l:l::_:
l lг..,1,1плсlll,е'],о
Ja и

и диаграvа на раоотната
ръкаi
лоръчката на }часlника включваj

].оргаIlll3ация на работата ла екслерти/теiнически
лица и изпълнителски състав/
сгроlпелllи рабо'гIIици па llиво отделна fадача- описани
са ключовmе експер].и, които ще
кlпълнят поръчката. основвите взаимоотношения меr(ду
тях! какго и aчд*п*"пп"

на всеки с.лпll от тях.

"

.rr'ouop"*"

r:чIческото си преlu|оженllе участникът е посочил и експерт
,,Ръководито1
*"*..",.]::: , lrl]llлllо
::.]:: ":
Wспl
е опllса1 лраваlа. r4дьлке"ия,u и оr aоворпости
aa на a"щи".
Dffаlо
бъ]]lопilllслят ts доку\!снтацлята за
учасгле в насгояцата обчIесгвена поръчка не е посгавил
изискване ]а наrпчие на експерт .,ьководи]ел
иа обеlо'' , а само за технrчески
tьководятел
съгласно ра]llоредбllте на ЗУТ.
На второ място участIlикьт е посочил и qе,,6 по-ео,ilя|lа
час.lп оm времопо Ръковоdumемп
пгяам оа поооърж,а поспоянhа връзка с оm?Uворнuя преtспчцuпел ца
: |ур,"., п!е
lЦlоеь-лlацmа u Сmроllпс.tнuя нао,ор ,а ьпъt"ецuе на
обеiпа''
I Io llаl:]гLк в своего лредложепие
учасIникът е посочил Kalo ]адъ]lжения на Техническиlе
__.
FБководllтсjlll ,,проrчвап преdсmавелlu, проекm по часп Пъппа ч прч конспаmuране Ia
аръмd c.llpoc1malma u сlпроumе!пuя ноdзор-,..,...,
,,оlпzоваряlп за
:,:::::,: ,:,.::!:,,||:::::!1
u,рuфй,lлп
Da ]|t сх l?Ё)ппала,па dакуuслпlаlluя... '' .
0rrl xoLl,п) c.le.tBo, че l"lасhlпчвй пе е iосlпаrraъчно мtlозпаrп
с преlrlепlа нч поръчкаmа,
ОоАу,лаеппlпщяmа 3u учо"rпuп, о oru"*"ooo"ao, пrьй Kalr1o
възлоlЕапо7лm Ha lle не лосоl!ва, че
за обекпш !п поръцкuпm че uма цз2оlпвен проекп ч че е необюdLцо
dа бъое цзzоmвенч
eк3e4ll'fi л в ц а

lro K|.jlI еп

rпацп я.

е !,часлп!lu^-ъm пра аз?оrпвяlrcrй) ца mехнчческоDrо
сч преОпоlкенае не се
_ л л!!! _"::,rч::*,r"
( Lок.|,.tlепhr|tцuяпла
е_сьоор_алl1
а чзuсквалпяmа зо uзпъ|lнеяuе Hi поръчкаlпа, tttъй
.зо !часlпuе
Kall|ю в Оок.\.чl:ппlацпяmа пчкъое ле е посочепо, че пр!
чзлfъ]лненле на СРР ;п преdвuОен

спlроuпlеlёп паiзор u проекmаппскu екuп-

2,I lхчtlll lla взаимолействпс между ИзпълllИТеЛЯ.
Въ]ложителя и комLgгеятяите
админ,'сlраllll,', KonpJllllallHя tt сьг lacyвaHe на дейносгите.
llници раIIе на среца с възложителя след сключване на договора
л"_1]::],,l,]l]]
'til
" "*rвидllл
"" оосьн
]ilH.. ,Ia пыlроси
. хоlго са свьр]ани с ll,tпьлllението на доl овора.

J,]\lcp(ll rа_вътрешен контрл и орmнизалия на
работата за ,фч"r"рч"е Еа качественото
изпЕлнсIJllе lla работаm
тук учi]стllllкът е дал описание на мерките за постигане на качество
и в чilст коrrгрол по
ИЗПЫlнеl]llе lla отлелните вlцове СМР е посочил че във външния
контол,!

,
участват контолци
орЕlни llплrl IJrпълнителя / Консултант/Стоителен н&цзор ПроеЙапr-копфуr.ор
,
и лр,l
сьгласно лзllскваl]Ilята на Ilаредба.lf9 з за съставяне lla актове
и проrоколи- nu up"Me яа

строцтслствоl.о,
по ttатагьк в лзлоiкеtпtето си учаслIlllдът е посочил че След изпълнение
,
,,
на оIделните се
l, протоlолll ,1а прIlсмане и предаване на извършените строителни
и монтlDкни
paooтll Il ol(cllкil ]а сьо']sетствиеIо им с
Окоячателлия преглед на
работния проект.,,,,
качествоl о сс ll:rвършва от cъотвсгна комисия сьгласно
изискванията на Наредба Л9 З за
сьстааяlIс Il:l aк].oBc и llротоколи..,,...... Предаванgго
a*ou", apo*"n"H обекr на
възлоrilllt,lя сс л]върll1ва с коlIстатлвен аm за
"u
на
годността
au при""ане,о arро"*а
установяване
обр.15. кJiiю сс съставя от всltчки
участници в строителяо-монтажяия процес....,.....лри липса
на Koнcтn']'allltп R разрез с хормативнитс изисквания и технuческия
проеI(r !r след иJlФвяяе на
сrроителен над]ор се прпстъпва !Gм сьgгавяне на протокол обр.
]
лl,, .ll]|i
lр"жllяваulо

il-{P
л9 lo

|]
зil }c',IlloRc'alle
на годносrга ]а излолзване на сгроежа, m сrотве.rruй n.rn"n"

"
Iб

&ВИСИМULТ ot lа]еmрllЯТа lla СтРОежа.',

проtосочаtоmо uеова , че
учасlllццкъrп яе е,апозl!аm dосrtйltъчпо запозпаm с
Ш поltъчкutпо ч rпехпчческоп
вьмо'ttuпlе'lя , пtьй капlо ,,,*u" u";:.:;-:tr:T#::;;",:T::::;:,";:"::,:::#i:
" рiбо."ч
upo"*,
,,".,":";;л;- ; ;;-"
:.:ry:i:! "" u.,lu ul?оплве
о, аа"*
опюколч, по t!ареlба
3"..,,
оm 2I.07.200З z. xi*Йiiiin*ro

___,оп
преомрпш

liii-b**

,
,ц" ЬО"
прuLцап по lreou хо aъцапш,
впорl, !t\спю е )lчасmцuкьлп прч uj?оmвяl!еrпо
па lпеrФчческоrrю сц преОлоrкенuе пе се
_ _ ^Но
е.съоОроJuл
с Оо\,.паtпацчrmа за !часпluе ч uзuсквапur!л|ll!
за uзпыо"uu" ni порочко.а, rоuа
каrrю в ОокJ,_lепmацuяlпо лIuкъdе не е посочепо, че
прч азmлценuе на СРР tiMa преОвulен
спроum.lеl! ппазор ц ,lроекпал!пlскц екuп,
4,с)пIlL,]lll'c ||а дейносги,видове оабоr и,
"|0

Уч:lсrllllнъl с onua- ,"*попой"- на и}rьлнение на всяка
от работите , предмет на

ЦаСтояща га облlествена поръчка.

5.1\,Iсс1ополоiкение Iи осповпата база, в която
ще са р:вположеви оборудване! rранспоFг,
мехФlизаl(ия. .'оръжеIIия я инgгрументх- необходим*
за и.пiлнепrе Hu оОщ"Б"i"пru nopur*u6.[Iеоб\олItмltте за пзпъ]rнение предмета на общесгвената
поръч*^

_,__._

"б;;у;;;;р*"r"р.

"
yчilcтllllfi,T е посочхл
техликата и оборудването с което
за
излълнение
на
разполага
строителtr,во,го. коIпо
сьотвстстват на изискванията на Възложителя,

7,Illcpкll за на]\{мяване tla ]атруднЕнията при изпь,iнение
на СРР за участниците
движенIlсaо. )fi]lBylllI{Te л търговllите
в близостдо строитФlните

учltстttltп,т с лосочил мерки за опазване на околната среда цо не u
mакцм

м

в

намФпваtlе

пll l I I лп, об cкn L
зпLlплl[l!tlе- IIреавпi лlалравепчлlле по еоре коllсrпопацuц м лпе!цчческоою
преОлоlrcенuе
оу_\ферlппl llo !часпuutкl, Ко.uuсuяпlа копспо,пuра, ча оферrпаmа ла jчас,tlнuк
,,Раоаmа''
ОО! пе опt:tttlоря па tllrеdвцрumеп о обявенu-" 1,uo"u" no iloino*uпali в !окуменпацuяtпа
crtlDou

l

l

ul)ФГl'1,1,\:!s.!!црlчрs!!!,:,!!!!!!ц!!Lsцрd

r

lфll пгllрсркJ lla техllIIческого лредложение на
учасгяика Комисияlа koнcl атира следнmо:
-lc\lll1,|ccкo пгедло.л.ение {Приложение jvs l0). иlгmвено ло лриложения

образец ьм
участпе,
1.y,l:lcт,Jllкl,T пр!lдлага срок за изпъ]lilение
кмендарни дни! считано о1 латата на
получапаlla ol lllпълlпlтеlя lla възпагателIIо лисмо -ll
за сrартлране на изпъJiнениетоzУчастllrtкljг преллага гаранционен срок за llзлълнеI{ите сrроrгелни
работи на всички
подобеп,l ,60 мессца,
докумеIrl xllllr],a

T

:l

3.ЗJ tlt r,1llclllle на поръчката прхлага:

З,1,IlJrc,Llo,ýcllllc ]а llзпълнение на поръчкага в cbol ветствие с техническите
спецификации и
Ilзисква,illята lla пl,зложитеjlя:

З2JllIllcclj jlrlaн - фафllк

зil излълнение и диалрама на работната
рька;
Пр^--,Ilол--сIl,tето за пзпълнение на поръчката на
учаФника в&пючваi

].оргаrtllrаlulя на работата на експерти/.гехничесхи лица и изпъJiнителски състав/
сryюmслlLll раl]огll1,1lИ на llиао oтделна задача- олисани са ключовите експерти, които
щ€
пзtБлIIя,] IIоI)ыlкаlа. ослоанIпе взltимоотношсния меrtду тях, каrrо и задължени,
и отюворностй
на всекх c_,lllll от тях,

Уч:lс1,1]llкl,т с llосочил, че це излълни поръчката с
два екила , в които иitа ло две брuгаци,
За всяка сдltа от брl,гiцлте е посочил деfiностите които це изгмнява
!
,
р""ур" ,
ВеГОВИте ]L,l,I).Ilжеllия И з&цачи , какго и техниката, коrто ше се използва.
"о""r*""
са оIlиини и
Детайлно

зацължеllllяlа Ila лзпълнителския лерсонztл.
П|,..,lcl,B.ll с и коор,lllнация на бригади ге и екипи ге.
2,1l 1,11,1l ll.| вJdпмо]сйФвltс межд} Изпълните lя. Възложителя
и компетентните
qдiдrнl'сr ptllL|||l. Координац,,я и сьгласуваtlе ltалейIIостпте.
Учi,сIIrll(tт с IIредпurruп
nn .рсцrа с възJlожителя след сключване на договора
__ _.
зir ooct,)li]LaIIc llit льпроси . Kol,To""uцпuроuе
са свързалц с излълнението на доювора.
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З.Меркll за sъlрешен коmрол п организация на
работата за гарантиране на качесIвеяоIо

изпь'Iяепие па рабоmта

Учi]сгIlикът е лосочил мерки за вътрсшен контрол

на порьч ката.

,

които ще предприеме при излъляението

4.О,lис.ulllе нi,rейносl и видове рабоl и,
УчJсглllп,l'е описfuI дстайлно всяка една дейяост, лредмет
на обществената поtrБqка,
както итсхllолол,lята ла излълпение на Срр, включеяи
в нея.
5,Местололоrкение на основната база, в която
ще са разположени оборудване, lранспоrп.
механизаllJlя. й,оръхiенля и и8струмеtIти, веобходими
заизп;нение Hu оС,rr"#i""rч nopo"*u.
бЛсобхолtIмлте за лзпълнение предмета
оСr""r"""""" nop"*u оЬiрул'"ч*1. ,о*"rор
_,__._
yчlrcTtrrtr.r,T

"

"u

е посочrrл техниката и оборудвансrо с което
разполага за изпълнение на
строитсл.тво lo. Kollтo съответстват на lлзхскваllията ка
Въfложurй. Счщо **u. пр"дurд"п n

допълнlllс1l

ll iIillllllllIt и обоDудваме.

_)l",

'

"''

,,, ,,"un'r*,,;,. llJ ]агр)дненялга при и]пьлнение на СРР
]а }ча(lниците

в

!Ill,],.,,1,1clo. ;ilIB) щlп( и тr.рlовцlt le в блл]ост до етроителни le
.,
участниьl,т с l)глс,1 lla olljtтa който прmсжава е ядентифпцирм
рисковете , които ще доведат до
leBlleтo на участнllците в двlIжепието, ж}tвущите в близосг
до оlроителвите
ооекти. о JllcJ l L\ ]\ler\Kи ге ,1а намаляване на ,1атрудненил Ia и контола
върху r ях,
Заtilцlчшпа- IlреОвul лlаправендmе по zope холlслfiаlпацuа м ,пехцччесхопо
преО,lоrtсеtше

оlп о4,чlлхlr ! а учасlпtlцка, комасurлпО копФпаmuра, qе оферrаапп
на учасmцuк
,С,fiроП,щпdл( ЕАД олпzоваря tlo преаварulпелно обr;п;." yu;;;;';
Ы;,r"*r-"
дохумеп],ltlцllllllП lo |.члсmuС ,а въ\lп?цне ло паспоrчлOпа обulеслпвепа поFьчка
, пораОч"
коеlпо drлtrм,lо lцtепко пахпцческоlпо поеоло:лкепuе пч rru"rrtлu*i.

у

|, 1.1 !! о)ецл |
р!!J9,!!ц)з!!ц!JJJ\- t]эц!Щ
lц l лгоiсгча lla гс\l|ичсслоlо предlо)iение lla часl llика Коvисията констагира (.|елноlо:
)
-l(\lllltl.\,l..o llгеl lп,J{еllllс {Прllrожение Ng l0), и]lотвено по
лриложения обраlец кьч

о,r,l,

lllл l а за \llаgгие,

ДОr\УМеН1':ll

].Учirглrlrюл лредлага срок за излълнеяке ll календарнп
дни. считано от датtпа на
по"ryчаRаllс оr l,'rпl,лнитсj]я lla възлагате]]но писмо за Фартлране ва изпъJlнението.
предлага гараllцио8еп срок ]:l излъJiхелите сгроителни
_2,\,l]clllllli1,1
работи на всички
подобекr ,l -:]б Ilсссца.

З,З t lr 1,I|,,l||сl|ис на пооLllката прплаl а:

3,l,Пpc,,lloricllлe !а llзflьлнение на порьчкаm в

сьо.] Beтcl вие с технически,rе слецификации
trгlа l!a l]ъ]ложи,геля;
3,2,ЛllIIсеll lljlaII - график за lвпълнение и диаграма на
работната ръкц
Прr Ll,,li,,lllt(l0 ta ll tllьлllенlIе на порчкага на
}частника включва:

и и:lисква

l

ll

l.(lгIп rll1аlll1я IIа рабmата на лерсонала - описalни са ключовите експеди, които
ще
ltзгыIнят лорь,Iката, осноапите взаимоотяошения меr(ду тях, кактО и задължения
и оlrOворности
яа всеки c.,ltlll ог тя\

2.1la,lllll

ла вrаимодеl:iствие между Излълвителя, Възложителя и компетентните
адмлнIlсlг:rll,.ll. Коог.rинация и сьглас}ване надейностите,
yrl:LL,Tl'llKl,T с лредвl,лrrл
иппциираllе на среща с възложител, сJrед сключване на договора
__ __
за ОосъжjLпllс lla пъпроси . които са свързани с изпъллението на
договора.

3.oIlllcllllllc llа,,tейllостя/видове работи.
Учt|сliillкrл с олtлсм детайлно всяка една дейносг . предмет на общесfвената лорьчка
,
както,l тL,хl()lо] llя й lla пзлълпсние на СРР, вкJlючеяи в нея.
s,Ivlсfiопоi'ожсIlие lla основната ба1а. в която ще са
разположени оборудване, таяспорг,
меуанt{зпIO!я,
сьорь}iепItя ll 1,1lструltlенти. необходими за изпълI]ение на общесгвената !орьчка6,}l.об\о..Ul\lIп.е за лlllЪЛllеНие лредм-,га на общеФвената лорьчка оборудване,
таяспорг и

учхстllllh.l,т с лосочил техниката и оборудванgго с което
разполага за
строитеjl.тRоlо. копто съотвсгсlват на изискваяията на Възложителл. съшо така
е предвидил и
допъ]iни | clllll \lalIlIlIlll и оборудваNlе,
Зоl:1пN?лпс- IФеПsчП ,lаправецчпrc по 2оре кол!сrfшmiц а 3а пех!!uческоmо преОлоJ!сепuе

Оm оС|е!]лх]пц 1 !чоспl!luка, Ко,l1псurrfiа копспаrпцро, че оФерrпап,q нч

ччасrrлцuк

i8

пl! hреоsllрuпеlло оаяаенumе !оlовця ца Rъзло7tсurпе,.lя в
"!:..у::: "! опроsор,l
.]ll
дOк!меllllцlllпя,по
спчс
въLlо1uпр lto лtасrпояu!лmа обulесlrlвепа поFьчка
),ч
, пораdч
'коеtпо аочtcrо |lo пц"цпо u,"rrп""сооrпо
'а
ooebrol,r"rue
yru"rtiu*|r|.
оо

,^i! 7

lrplI провегка на rехничсLкоrо ппсдло)tiеllи( на
участняка Комисияга хонqгатира следноlо:
- l e\HI1,iccKo tlредлокение (Приложенис
}t9 lu). илогвено ло приложения обраlец
кьм
док)rменl,ацt{ята за участие.
l,Участllllхъ1. предлага срох за изпълнение
калеядарни дни, считано от датата на
получаваl]с ог Изllълнителя lla въ&lаmтелно лисмо
за стартирале на изпълнението.
2.Учхс?llltкl,т предлага гаранционен срок за изпъJiнените
строителни работи на всиqки
подобекll -] l \lccclla,
З.За Jllпl, lllelllte lra погrьчката пDилала:
J.l.Лpeл:lcl;ltcltttt за и lпълllени; па порьчкатd в сьоl веlствие
с техllическите спецификации и
изискваllltt,l! llil в.],:t]lожи,гсля;
32,Jllll.ccll IIлаIl график за впълIIени€ и диаграма на
работната ръка;
Прl r'l,rкc||||cIo ]а язпоjllIение на порьчкаm на
учаоl!ика включва:

-l5

,п работата на експерти/технически лица и излъ]Iнителски
сьсгаЫ с.гроilтеляи
tlлllcilllп са ключовите ек
Евоотниl]ll
О"""""-"
Bit,,'Moo.llolllcllllя мс,кдч."*. *u,..o .*"nT""#; #,*:r"Ъ;'##;
J,"#;;*.
начlп, lla в]аимодейqгвпе" между Излълнийя, Възпожиrеля о *o"r"r"no"r"
адiоrн llc, i.ll.,llt, кl'о|пинаllпя л сы лас} Balle на
дейноо,пе.
llниIlllираIlс на среща с възложителя след сключване на
р.lвllдllл
договора
"
"" л"_1]],:l,,l
за
оосьлк ,:lll.. ]:,]
J, l 1,1,1:госlt . ffоиIо са свъгlаllи с и]пълненItето
на доft'вора.
oпjl(,1,1llc llJ,leiiHo(lи вI|дове работл,
уч.lсlllllýl,т с описJ,r дgгаллно всrка една дейност, предмет на обцесгвената
поtБчка,
какm и тсхпо_lогl!ята Па изпълнеяие на срр. включеяи в нея
необхо-,lllItllте ]а пзпълнение лредмФа на обцеgгвената поръчка
оборудваяе, 1раяспорг
_лал_,Uрr.rllllrrllltя
-

и

y,lllcTllllk'bт с посочllл техвиката
и оборудванgго с което разполага за изпъляение на
сгригсл(тllото.
Kol,To сьответстват на изискванията на Възложителя.

Mcpkrr :la llirмаляване на затруднеIlията при изпъляеяие на
жив)4цlrl с ll1bPI оRцлrt з близостдо строителни?.е

срр за участпиците

в движениgто!

закlh,ц!цпё- ilрапвkо цопровепlmе по zope копспмtчlццц за lпелначесхоttlо прaолоlкепце
оq,еl,пцrllt| tto |цоспll!uкц, Колuсuяrпа хопсrпаfuuра, qе оферrпапа на
учuсlrrнuк
.Спроuпtе:слtво ll слпроцпlеrtлч ]лаu!uцu" ЕООД опzов;;я на tjебмрu-елiо облвенu-е
!сJlовая пп R,i]-.luплtrпепл в Док!rлепrплцаяп1 1о учасmае 3а въмаа е на пцсmояlцаrful
об,цеспв!цо пlцrьчха ,
ораlu хоеmо оопчско lо оцеtlка ,ftехлчческопо пDеl)ложенuе на

ol

vчlrcппп }xl.

Вьв ярьlк:r с taKa tlsлравсппте копстатацпll, Комиспята едпнодушно взе оIелното

рЕшЕIlиЕ

лъ 2

,Щопl'ска -lo оrrспявапс lta тсrrпичсско прсllлоlкеllпе от оФсртата па grеднятс
участншцш

l, ,,?\ltl0 tlll,стралп- Чср о море.. АД
2. ,,I lbl |inla ц ltосlов€..ЕООЛ;
3.,,Crpoiirloltlar{i..EAДi
4. ,,lIr,Tпllla.' ДЛ;
5. ,,Сrроllтслство п строптелпп мяшипл.. ЕООД

:

коrtясllя rа lIpcll!пlIa към оцецявапе trI то]tllllчсскпте предложехшя
учаспlпllц сы_,lасItо методпка за комп"rекслs оценка па офертtlте.

r. ollctll:'
0фсрrtпс по показаl€л П l _,,Органи]ацп,
'Ii
1.I.,. \x,.!
t,lcrIli.,lп-Чсрпо море.. A/l

на лерсояала''

]9

от участника

организация

ла

на порьчката осиryрява
.,__ _lry11:^"un''u
изгьл''еIlltето
lla ]\tllllltм;lлните язискваlIия на выложllтеля.
лосоч""п у***"Jй'i ,"*""o""*uau
спецификацlrя. Ila дсйстващото законолателство,
lia съществуваците" технически изискв:tяия и
сmццартll ll са сьобразеlIи с llредмета на поръчката,
а именllо:
_ участll1lкьт с лредложпл орmllпзачия
ла работата lla екслергите/техническите лица и
_,__
lc

деПлостIl

N,ciк]l\, 1,яI. начltllllте за осьшеt

tla

]качествеllото
..тj]ii:,*,"и срочllодейноФите
излълнение "
_

fiзllълнението

учас,]rIllкът с предста"""

^й""il.:;т;il;}J;"жffi," :;#-:;т;"ътJff;-i

на възлl

вмючително описмие

на MecтoIlo.1(,ricllllc].o lla базата в """""",,""};х:;""#;i:rТffi:*""Ъ"r",
която са

,,,,,;;;;;;;,;й';,*i'#i:}#';"i",'.*:11iН;iXiliXli#-ili-ij,liilXfil

r t ,,,

Heoбxo,'.

на затру.llllсJlllяlа llpl1

нrпlлllеllие lla СРР за учаgгниците в движеп"оо, *""уц"r"
n ,*р.о"ц"r"
близост _Lo crporlrcrrrrпle обскти- ,кптеjlлl.е ua с,
Малоллlр, с. i""" bri"" рJй
река и"
ин,lикатllllсti JllllloctI ll]Ia,I
"1,'Вяла
Фафлк ra изпълllение на пооъчкаlа
llрслло}iепие падграrм,

U]исквания

на Възложптеrя, при
"u,,n"on""r"
,,rствя:
I!ц отслсдlIпте обсгоят€
]. за всrка от дейностите/вцдовgrе
рабmя е локаfано разпределеняето по
екслеtгл тс\ll],чсскл лl.|ца и/или

,.____TcIIllI!c.|ifio
че Lл ||r",rпчпх
условlrсi

изгтълнявfl) нз Illlлo отлелла задача,

пзпъллителски сьсгаЫстроителни
работници (коЛ какво ще

2. За R.яка от дейноспrте/вrцовgге
работи са дефиlrираяи необходимите ресурси за нейното
изгьлнеIlllс ( llсоб)iо]l лмото оборудване. транспорт п
мех lизацията и др.) и задълженията на

oTmBopIlltn'lc ]а Ilзпl,лllеllи!то ii
Сьсгав/с1 irол lc]llI|| !аботllиц|I.

експертrтсхнrчсски лица и/или

и:lllъJiнитеJIски

З- Ilpc lroяcllll са Mcpк]t за вътрсшев коllтрол и орmвизация на
_.
работаlа на екипа
експертll
]c\]rllllcctslt jll]цa и изпl,Jiяитслски сьстав/строителни
*о"rо дч
.upu"rnpu
работн"цп,
качестаеllо ll,tlп,11lcllItc на лоръчката.
"
""
С оrl'rtд па lпрепосочспото участ llкьт получава ло

персопа.jп - 51.

показате,п

Пl _ Организация

Iiа

1.2,..Illt l!llla х }|остовС. ЕСЮЛ

от учасrllttка орfаlturацllя lla tlзпълнението на поръчката осигурява
изпыlllеlllltто Ila llпIlп]\!;Lппи,ге изискваIlия на Възложителя. посочепи
в
и техническата
специфllкаlll|я. lla лсijствацlото закоподатql!-лво. на съществуващите указанията
технически изисквания и
сmlцаглlr l! с] сlnrбрil]еllи с предtrlста на по!Бчката, а именно:
- \llglllllkъl
с предложил орг lrlзация на работата на експергите/техническите
лица и
Lьсг;lв/сгроllгелнlгс работници, посочил е как се
рiвпределят mговорностите я
::Yl'll|:':' "
пp.:-'utoikcrrlrln

деrlностllrс Nlсы

и

сьглас)'паlIс

l\ lr\. Halllttlltтe за осъществяваяе на комуникациятi с [iъзло*ителя, *оордп"аuия
lla дейносrите п лругн орrанизационни аспекти, kolrTo са яеобходими за

качествеIlото ll срочllо изпъллеяие на въ]ложените сгрителви
работй,
_ \llac1llllЁl,T е lIредставял оп|lсание
на дейностпте/видовеrе работи, включително описание
, rl, ,: ( l l lt rlr l la ба] 1 а н която cJ
разлолоЖеI l ц оборудванетоl транспорта и м€х:шизацията
1а Yесп
Heoox,,||,v|| tll|{,1,1llcllllc предvglа llr обцссгвсноrа порьчкаl олисание
nu vepnn за на"uлявапе
на зaгр\,,,lr]сlillя|а пlr|| пзлълIIсtlие па cPl> за
участциците в движениего, живущите и гьрIовците в
блlзост -'lо сrроrrгс:trrпте обскт'l. жхтелmе на с, Ма.,rомир. с, Нова Бяла
B"nu p"*u
Flе*u
иl1дикатlllrсll jlllr]cell плаll график за лiзпълнение на Ilоръчка']'а.
" ",
"
L

тс\л|,..сско,rо !рсллоriсппс пддграяtда мIlппмалпr|те пзпсквания
нs Възложв rc,Iя, прц
УСловпсl чс сх llал||ч|llt д!ц оr слсдппте обстоятелства:
l. зi !.я.rа от лейностптс/влдовете работи е показано
разпределението по
експерти lc\IllltlecкL лпца и/илlt l1злълпителски състаЫстрителни
рабmници
1коЛ какво ще
lвлълняtrх) llil IlIlBo о1)lелна задача,
,"nllocтllтc/llttлoвgrc работи са дефиllираlл{ пеобходимите
ресурси за нейното
.,"* _]1,1]_";]i,]:,.
изпълllсlll!с
(llcooro]lпNloтo обор\,,1ванс.
танспорт и мехаllизацията и др.) и зйълженпята яа

отговогjrtlJJ'lс,]il лзtlълllсllието ii

сьсгав,tl Poll r c]l'rll работнlltll,.

експертrтехничес*" n"uu

пй"

lanrn""r*"*"

20

lll)слrп*еп,, са N,ерки за вътрешен контрол

и

орmнизаци,

на

л.___л_3._
работата на екипа
екслертлlгех||J]чсск|| лица и излълнлтелски съсIав/сгроителни'рабmници,
с които да се гФантира
качесгвсIlо п lll1,лllсIIllе на лоръчката,
с оIлс,,l ха l.o|)епосочсt|ото
учас-тппкьт llо.Jlччава по llоказдте]r пl - Органхзацltя ца
персонала _5 т.

1.3,,,cr poiii(лlTard. ЕАД
прсдTожеllата от участIIика оргаIlизация на изпълнението

яа поръчката осиryрява
изIlыiненllето яа ]tlинпммните изпсквания на Възложителя,
посочени в укilllаниrта и техническата
спецификацля. lla Дýйстващото законодателqrво,
На същестsуващите техническл изисквания и
сга}цаJпll ll clt съобразепи с лредмета ria лоръчката. а именно:
- )llxcrlllJk],1 с предлоiкпл оргаl]llзацtlя па
работата на експсртите/техническ1,1те лrца и
,1l]
llосочил е как се разпределят отговорностите и
работници,
I]},i_:|l.]l \ JH,lгlяji.l"/строlпелrrrпe
лЕилосlI1lс
IIJ,IllIlllle ъ] ос1,1llествя8ане Ila комуllикацията с Бъзложителя,
коордпнация
!r сьглас)l]аllс lla лейносlите ll други оргапизациоI{ни аспекги!
които са необхолими за
качествеllото ll срочно изпълIlснле на въз]lожените сrроителни
работи.
- vчac1ll]lKllT с llредс1авил описанlrе на дейностите/видовсге
работи, включително описмие
бJзата в която са разположени оборулванЙо,
:::,.1i,
танспорта и механизацията
"l,*",,,,."
"а
яеоохо,l"\1,1
l,i 1,1lll, lllеllие
предмсlа на обшественаlа поръчка: on"""n"a
]а наvмяваj]е
аа затр},]LllеIl]lя la lIplt изпъJIllеIllrе IIа СРР за
"u "aр*" и ],ор.о"цrтге в
уqастниците в движениеrо, жиuущит"
бЛrЗОСт,ю crpolrrt.,rrrlПe обек.Il. жптелllте ха с. Маломир, с. нова Бяла pi*u
о
р"*" ,
индrlкатIjLlсll j1]lil:ciI план график ra

i]|

изlп,лtIенltе на llоръчкага,
",-b"nu
'I'c\lIl!!ccl.().|o lIрслло.лехllс llа,цl
мпlпtммпtlте
изискв!япя на ВъзложитеJtя, прш
раrlца
ус'lовпс, ,lc (i| ,,аппчпп II!! от слелttпrе обстоятg1ства:

l, за

от

е

всяка
дсйности,ге/'видовете работи
показано раrпределението по
експертIl1'схI{llчесliИ лица л/илИ п:]пълпителФtи съсtав/сгроителни
рuбmниЙ 1коЛ *u*Bo щ"
итьлняR]) l]x llllпo отделяа за_цача,,
2, За всяltа оr деliностите/вrшовете
работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпьлпсllrlс (llсобхо,,lимото оборулванq транспорт и мехавизацяята и
др,) и задълженията на

mrоворtrrrяhс la
ьсгав/с'l

porr

l,c':l rr rr

дзпълlIението ii

рабmнпrш:

експерти/техлическп

лица

и/или

излъ]lнителски

], ll]rl,_|r,,;a,llll са Mcpкll за въlреulсн коlпрол II орaанизация на
работата на екипа
l]| |.clil,llllla ll ,tзп.ьJll]tте]lскл съсгав/сгроителIIи
работници. с хоито да се гарантира

eкcпepll] ]cr

качестпсr]о ll ]]ll>]lllclllle lla пор1,1lката,

с огл(п tlll lорепосочепо.о учаспIrrкьт получава по покr]ате,r
персопаJil _ 5 r,.

пl -

орtэнпзацця на

l.{,,,th, г|,lца..Ал
пр.]lло}lсlIпlа от участлllка организация на изпъл}lението на поръчката осиryрява
lлзпыIllсI]ilето lla \лпlиммtIите изискваllrlя па Възложителя, посочеяи в
указанията и техническата
СЛеци4,1l,,:lllllr. ,,l ((,i]гтвашоlо 1а Koпoj ателс1 во! на съш;сIв)ващите технически изискванrri
и
стаtцартll ll cll сьобппrехи с предмем на поrьчкатц а имеl{llо:
- ),lilcTllllKbr с прс]Ulоrкил оргаIIпзация ла работата на екслергите/техническrfiе лица и
изrьлllrrl] lcIlli п,сrlв,tтроrrтелrrrrтс работлици, лосочил е ках се
разпреде]uп отговорностrте и
деино(гljlе\(ril\ 1я\. llачllllllте за осъцествяване на комуIIикацията с ВъзложитФlя! координация
и сьг]Iа(\,l}аllс ,la дейноgгrtте и други оргаяи]алионни аспекти! които са необходими
за
качествс llo'l о ll срочно изпълl]ение на възложените строитеJrяи
работи,
- )1laclll Fl,T с llредставйл оппсание на дейностите/видовете

работи, включителнi) описмие
]oн.]Jllclo на бzrзата в която са рilзлоложени оборудването, транспорта и
механll.i,:lllя ri] r(lrб\олими за llзпълIlснше предмета Ita обцествсната порчка; опrсанu"
nu
за Ha]\li|]lI l]llll. l]] lаlр}'дlJсllиrта пPlt из111,лllеlпlс на cI'P за
"ерки
в
движението,
жлвущите
участllиците
и търl\)п]llп,с R i,r|lrос,г до строlrтелl]иrс обектл, жптелите lra с. Ммомир, с. Нова Бяла
река и с.
Бяла pcxil lt llll.,l 1кilгljвеlI Лllllсеll плах график за изпъ]]IIеIIие на tlоръчката,
С U|,ll.:l ll t-орелосочсlrоlo участппкь-г по.пучава по показател Пl _ Оргsнtlзацхя fiа

на

Mec1,\rllo

21

Ls...clpo:l lc.IclBo п сlроп le.lпll r|пшппи- ЕООД
llр.,,Lл,f,.,,l:ll1 m vчi]сlнltка орIаllи,]ация
ла иrпълнението па поръчката осиrурям
иIтьllяе1,1lето lla rIl1,1има,l]ниrc изисквапля на
ВъзлоrоIтеля. лосочени в указанията и техяическата
слецифхкац]tя.,lа псЙства,riото законодателство, l]a
същеgгвуваците технически изискаания й
сгаtцартll И са сьобразеяи с лредмета lla лоръчкатаl а именпоj
)частlл,кllТ с npelцorкriri оргализациЯ на работmа на експергrге/техниче!хите
._л___
лица и
изгьлниlс,lсьllя
състав/строителнllте

оаботници, лосочил е ках се

отговорностите

и
дейносгlllс r!c^,l\ тя\. начините ra о;ществяване на комуникациятар;пределят
с Въэlожите]lя, координация
lla
и други орmнизационни аспекти! които са необходими за
:л,_1|]:,)*""
"lейносl'Jtте
КачесIвсlIото ll cpollllo
и]пълнеllllе lla възложените стролтелни
работи.
_ чllасlllrlýьг е
llредстаl]цл оплсаlо]е на дейяостите/виловеге
работи, включително олисалие

на Mec]Jllo:Io):.llllclo на базата в ко

механtIlх|Uш|п|собходu,,п.оп.п,пu"uu"i||,#,"i,:нi"#:J,",*:Ёi?:н;iж:Ё-;
за нама-lллаIIс Ilx rатруднеяиrта лри Irзпълнение
на СРР за учаотницит"'" д""-*"ппaaо,
до_строIп слlIи] е обек] . *иlеп"]е Hu.. Ммомир. с, Нова Бяла",""ущпr"

l:_р::::"l]:
]:: ]]:"*
Fек:I lt ,t],,lllý.lIllBeH
DяJrа

l

персопа.lа - | г.

JlIIllcell ллап график

1а

иrпъляеlIие на лорьчкаlа,

орспосочспото учаgrпllкьт получавя по показатаt

река и с,

Пl - Оргапизацяя на

2. Orrcllгa пп

офсптата по llохазатс,л П2
- Срок за пзпъ.лшен&€ яя стропrЕлноp.\,,,l,,lllt|( tсfiпOсt|l пофOпу].rа П2=(Аmiп/Аi,
1,10.
__
z.l... \!|,r,,ч ,l!.|ралп - Чсрпо морс'. АД
llреало}ltl,r сгок ]а lljпълненле ла строителllо-ремоrrгните
работt{ 7 /седем/

ollcllKxl:l lio I oкarJтel П2_Срок за излълнение на строитФlно-ремоIrгяите
дейносrи
L

сьдър7iа в ('ll(],ll]c.lcll лl!ст Nп

се

llo$oвe.. Еоод
Учilсгllикl;г с IIредложил срок за изгыlнеllие на строително_ремоr{гните
рбоги 4 /чgгир}'7
кмендалIlп ilпl.
oIlL.IlKll]il llo llоказатсл П2,Срок ']а иlпъляеllие на cl
гоителяо-ремокl нmе дейности се
СЬДьрха 1r ol(clL rIejlcll лцст N! I.
2.]..,С гр.,;i,r otl rtlж.' ЕА/(
y,liLLT|lLrгl,l е предлокил срок
за изпъJlнение яа строително_ремонтните рабоги ll
/едляа
2.2...IIъ1 lll!la lt

1с,(ст' HiLlcll]Iapllи

д

Hl,,

o,lc]lKil.n llo Ilоказател п2-срк за изпълнение на стро!lтеляо_ремоЕтните
дейносги се

сьдържа s ОllсIlитс,лсн лист N9

l.

2.4.,,llы !!,lll.. A]l
y,l.jL-Tl ll\ bl е предложил
срок за иfпълнение на сгrюите]lно-ремоtпяите
работи
/единаlсLст' } Llеllларltи дни.
ol1.1lкllIll I о llоказател Гl2 Срок за лзпълпеllие Ila строителнс)-ремоl.тните
дейностй
сьдъря.tt в oLL: lrr.лсtt лисг Nr: l,
2.5,..Clpoll,c.!.:Bo п стролr.елпп машlifiп.' ЕООД
J',llicтll]|Kbг с fiрелложпл срок за fiзпълllение на с,гроитепно-ремонтвите
работя
/пеIнп,l.сat, !iil lcll. laplп,.,lHx,
(}Ilcloiarr llo Iюка]атсл l'l2_cpoк за излълнение
на строително-ремонтните дейносlи
сьдържа в О] l., l гслсн лист Л! .
]

=

l

,_ л

N9 2.

се

l5
се

1

3.otrcll,r, :la офертата по покаf,ател ПЗ
(G1l/ С|-".) 120
3.1."Дll l ()i! rl1l!.тралп-Чспtlо морс"М
У,lrcTl

ll

-

Предложен гараtlцIrонен срок по формулs П3

Lr N |, l с llрQ,lлоrкllп гаран
ционен срок 24 /двqдесег и четирlr/ месеца.
()IL..I]KLlll lil) локазатсJl П}-Предлпжен
mранционен срк се сьдържа в
]

оценителен лисг

3.2."Пьllппа п Nlocтoвe'' ЕООД

У,i:lсгIll|ьът с IlредложIlл mраfiционен срок 84 /ос€мдесет и чсгири/ месеца.
Oltснкагl lK) Ilоказател П3-Предложен гаранционея срк с€ съдържа в Оцените,,rен
лист
22,

N! 2.

3.3."cl

р0 iiпrоп

.axr'. ЕДД

У'пстrrrrчъl с предлоlкил mраlIционен

__2.

UUeHKxTa ло показател

Nе

срк

60 /шестдесет/ месеца.

п3- предложен гаранционен срк се сьдържа в оц€нител€н

лиgг

З.4.''Пыппlа'' АД

Участнllн'l,г е лредложr],,] mраllчионен срок Зб /триllесет
и шест/ месеца.
(jllcнK]Ti llo показател Гl]- Предложен
гарzrяционен срок се сьдържа в оценителев лист
___
N9 2.
J,s."cr роп гслство п строптеJrлп itsшllIиt! ЕООД
Учпсr r,rr" r, г е пгедложrl паранrцiолен срок 24 /двадесет
и четири месеца,

Ullсllнijrrrrпi,казателП]-Пред,rоженгаралционенсроксесьдържавОцеlrirr,€ленлисг

JФ 2-

"оr.* ЕОоД

*_9:: NliUl]lll1la'
сгРоителllll
l,

ценово предложение Еа допуснатия участник
'СцюителФво и
*o"""""ru

след направеняге разиск"*п"

"a"

aл""ооу*Ь

"п"д"*о

,

м.2 и ал. з ог llПЗОП , Комисията реши Ценовоrо llред,iожение
lta ло!Iчс|lатия учаgгl|пк да бъде отворено на 28.10.20Iб година
от 15:00 часа в стм
л! ](rб R Ф.радата lla Обпlинска админиgграция- Върбица.
на осIlозаlпrе чЛ. 57 ,

Коrпrсlrяrlr пролыжи своята работа на28,10.20lб г. 0г l5:0o часа в сьшия сьсгая,
l la зac(,,.lallllcTo на tомисията присъсlважа представители на
учасгницt{ге, подали офери за
)дarст}!с R го|aпосочсното пчблlt.lяо съсгезание за възл,гане на общесгвена поръчка. сьгласно
пр!rjlо,{iсll сIIllсък,

В съотвстст8llе с разпОредбите на чл,57. ал.з от ППЗОП комисията, €ъобщи
рсзултатше m
оцеяявалсто tta офертите по другпте показатели на догryснатите
участници , а именно както

сJIедва:

l.,,ЛRп)I rlfl
I

- ollclliin l]n
_ ol let ка кl
- OletIKx ||{)
2..,Il b],!llln

ра,l п-tt срло лrоре.'АЛ
llохiзатеJ| .. Оргалпзация fiа лерсона,,iа. П|- 5,00 т.

Срк

излълненне на сгроително-монтаясlиlЕ

дейяосrи'' ID,22,86 т.

_ O|IcI |]i. ю I lоь:а.l]тел .. Opj-dl пlrация
lla пФсонала.. П l - 5,0О т,
- О] lcl l,.l] ю l loxaBlrтe,'r ., Срк ]а изпь,iнение на сцюително-монтФlо{лtге

дейности'' ГD_4О,OО т.

I

t

t

tоказател ,,

l

юкL]ател ,, Ilредложен гарапционен срк,, [}_2,8б т.

lI

за

i|остовс..Еоод

J

]

_

oltelln-r llo llоказате.1

..

З..,Сгроiit(л!тпж..ЕА/(

Прсдложен гаранционен

;рк.

П3- I0,00 т.

_ Оцеl IKa l lo l lоказател
,.

Орmнпзалия на персонма.. П l _ 5,00 т.
- ol tc,Ilni l п l lокiватсл .. Срок за изпl,лненхе на сФоително-монтiDкните
дейяосги'' Iu- l 455 т,
- ()llсп.iх ll,) llока]ател ., l lрILпожоl mранционен срок'' П]-7,14т,

4...Ih,-,ltl]|х"А/(

() letlfl l! r покilзател
- ol lсIl,ia llo локазатg,l
_

фIапизация на персонала.

П I- l,00 т.
Срок за изпълнение на сцюltгелно_монтiDкните дейяости'' ID- l4,55 т.
_ Оllслiiп,ю IIск,Lзател,. Преtцожен
mраяционен Фок'' П3-4,29 т_
5. ,,cTp,,llJc.lcI uо п стполтслн( ilашинk.ЕООД
- o|lcl|Kil |к) локiвател., орлан!iзалия на персонма.. пl- 1,00 т.
_ ol lel lпх l lo I Iокефl ел ._ Срк за
излълuение на сrроителнGмонт:Dкн'rге дейносги.' Il2- l0,67 т.
- Ollclllix о rIoK:tзaTc.I .. Прс,ъ!ожеrl mранLц,оtlея ipoK'' ПЗ_2.86 т.
..

..

Kolll lc| l!]' r 1рслп i l la lGлI оIваряl lc на цеяовоm пре!цожен
2..,,\sl,)...,! ltc1 ралп-Черпо морс'.М
t

ие fiа

долуснmкге учасtници.

y,l:Kтt,l , г с lIрсл.п(улlIл ц(чя
за вз ъJrпФlllе нд общесЕенаlт поръчкп в pa:lмep на
]кll3,18,(,1 лв, /,I,1tfln'rpllcla п слllа Ilrлядш трпgга rlетирrrдссет я осе лем
и шесIлесег п цlu
сrmrrп,..tJ бсl цЁ- |.]UtC.

_

1з

2.,.Ilb] плlх п l|осrове..l]ООД

Учirспlлr.ьl с ||рсilлоrýl|J| цеl|я зд Iвпыllеllll€ ла обulественята
поръчка в размер па
279339,5] лв.
cqlcnrлc\ceт lt левfi Iuлядх
трпдесет п девет л€в:i и петдесет и три
тпсrа
сrотхнк,!/ бс} Bxlt./UlC.
'tlccla
З.,,Сrроiilt{л1-1вж..ЕДД

Учаспlrrrьl е предjrоrillл

223 3g), 98 .rll.
бсз вкr.ЛДС.

/,

цсп'

]а пзлыlllеlll|е

па обществепата поръчка в
размер па
rt деветдесет п осем сmтинкл/

(tlcclll двалсссr. п трп хпr|ялп тлхgrа п пс|десет
лсва

4.,,llъ]|| l!t'.AJ(
Учаспrllкr,г с прсдJlо:ýп,r цеtIа за язпълпепltе на общеgгвената поръчкя
____
в размер на
2В m9.6(Ll|l. / |l,tc l tl сс l(r[lccc r п трп хllлядtl п шеgгдесет п девет лева,/
без sкл.ДДС.
5...( 1I,,l j(,lclBo || сl|х,лlслпп vашltнll..ЕООД
Учхсrrtlt...: с t|рOл.пожпл цепд за |t3пълне ilе |aа обществепата поръчlФ
___ .
в размер на 3f,2
D3,49 лв. Лрlr. r r r рrцtоост |l lвс х|lлядп осемстотпtl
деветдесет п то ,ей u ч".r,i"д""", n д"raa

сготrrхк,|

бсl llг]t,/'Lllc.

/

С']ова Il|,|'inlo,Il! ll!6lIlIlllaTa част ог заседаllиеIо на комисията.
Ко\lllс]!яl.а лрсмхна к],м проверка на съдържаниgrо на ГIлпк
,,Ценови парам-,гри" на
ДОПуснатllгс ) l!xcпllll(ll с излскI}анията на възJIожитФlя,

7l(hhl l'| !.\: l

l

l0,j П|\!t .K:l

следво I о:

||а

_k!]lопа,rcпраlч-Чеrlно -uор?'' АД
Пl]JJК ..предлаmни ценови пdРамgгри- на }лrастника Комисията конflатира
_

-Ll.,lIoj.,],!._t,0rl,-llllc (Гlрl1,1о)rеIlис N9 ll). изготвено по приложеяия
образец кьм

_Ko]lll l.. ].jlo сlOпIIос,гна смстка ГIриложение
л9 l la и аяа,,iизни цени кьм нея;
?ак.lлjч,tl,цс- c.lell цltпJrоаеппrпа проверка коr,лuсuяпп консmапuра, че оФерmапо
на
,.\ll.lcltlp .ltl.|kllлo .|l,pe', ПJ! ол,роваря па uреоварuпеiю
-1t
обяве;цпе
!чаулп,:
уOовuя

на Въr,ll)1п,Il |-!я с .-IокJ,.ц!llпlчл|uяп1I la ),часпutе,о въrjlа?lлце на лас||лояulаrrlа общесrпвепа
пqrъчко , п!ц}l, \о In,.!пlo iоп|,ска t o ouel!xn цецовоlflо поеолоrкецuе на |часrпнuка.
! М2 _,ПъDлпцо ч.uоспове''ЕООД
Пгл прох.irка Ila ПЛИк ..Предлаmни ценови параметри'' на
участяика Комисилта констатира

З,l ОФl:l

'Г

следното:

-Цсllовlr llрс1,1]lоже]lие (Прпложение JY9 1l), дзготвено по лриложения образец кьм
llяr'j tr )llnс1lle.
-ко ll1,I.f !.llo-cтoiillocTlla c]\!L"тKa ПриложсниеN9 llаианализви цени rьм нея;
Зоl:Jп,l! ,|? ('.1|l лпп|Oвеплпп| hpoBeplll кO.л!uсчяrпа копспаlпцра, че оферmапа на
учасlfllпJ: ,,lI, п ц п -чоспlове'.ЕОOД о,rlzоваря пч преiваtlцtпL.лпо iб"в"uurпi у*о"uя на
Ьмоlttчлеll ,| .|Iок].,|lр!lпцIцlлпlа зч !часпче за сь\luzапе па l!асlrt яа4аhш обlцеспвепа
ПqrЪчха , пlц)l| ',l коеlпо iопl,L,ко iо оцепко аеповоlrrо llDеi.,tо7rcепuе на учаапнuкаДОКУlчlСlIl al

l

З_1()Ф!.:1'I l .v,5 ,,(\проП,ю паJr''ЕДД
П]rrl пр(,л lка ||] ПЛИК ..Гlредлагани ценови параметриll на
учасгника Комисията констатира
следяото:
JlcttoпLl , ilc.,lJo,xelIпe (I,1риложение N! lI), изготвено по лриложения образец ьм

дoкy]l{clIl:lllllJl],il )1lltсгllс.
-Korll,|.c cllo ýloiiltoc]lla cNlcTKa l]рllлоr{iевtлеЛsllаианмизлпценикьмнеr;
зо|-'llоч|. |- С:l?i цчпрOвепопш проверка ко.лlцсuяrпа конспаmцро, че оФерmапа на
учасmппi ,.(': i)оli-ltоllпхп!'САЛ опlzоваря а преDвпрuпlелпо обiвеншпе усповuя на
Възлолцltпlе.tл ,! jkrк,|,j!апппц|япrа зо J,часпll!е -la възлаzuпе па насrrlоаu,|аlпа обlцесrпвепа
поръчк0 , пI)i)l: \1l коспю iоп|(ка оо оцецха цеповоhlо пDеllо'кепае ца v|lасrппака.
З.l ОФl:J'!'.1 N!25 .,Ol1Poil .лmФ!с'.ЕАД
Пi)ll про]l'|]ка Ila IIЛИК ..Предлагаllи цеяови парамегри.. на
)дастника Комисията констатира
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llclloвo

l]pqlr-lo.,nellllc (Приложение

Nс l]). изготвенО по приложения образец

док)а{ел l аllllя г,! ra ччас,гпе.
_Кол U,lcc l вс llo_cl oiillocl Ila
cnreтKa Приложенле Л! l l а и анализнr' цеfiи кьм неr.

кьм

пuлравеналпа проверк|l ко.чuсаrmа хопс.папароl че
оФерrпапа ца
,,.._ _зпююч.:l_tчс- .(-,|en
!чослtlяпк ,.(jпrоi.цоltпхtJr''ЕАД оп!оваря tlo пррОварапейо обiвенuпе 'усtовuя
на
в ,/!ок.|,.uеп|п||ц!u,па ,о l,"i,.u" ," '*,.,;i;;;;;; ,,;;;;;;;-"
обц|есtlвена
"::i:::л"!a
поFьqка , по|пПл коаппl ioпttKtt tlo оцепка цеповопttl поеlLtаrcецае
на учасtпнuкg.

М

ОФl:l'

Г.l.\rП,, Пълппцо''лД

ПрIt пр.l,,гьir lla ПЛИК..Предлаmня ценови параметриll
на участяика Комислята конgrагира
оЕдIlото:
-I1.1lol]1] 1l|c,UK)j+icllxe (llриложение
док).мсll]tllп)
l},чtlс]llс.

Л9 l]), изготвеяо по приложения образец

|.-ьм

-K0]ll1,1.( R.llо сгойIlосlllа cMeтrra Прилоrкение N! llаи анализни
цени към нея;
Зах.lюч,,,пt ('-ш) паlрх62ццпrо проsаркlt ко]lluсuяmа коllопаrпuра| че
оФерmапа на
учосlпппr ,.Ill, t,цll'.i_l iпI,|ц!пtrя п0 преlворпrпе: о обявепumе усповiл'на Възлоаrcuпо7я в
ДокулспDhп,l,,
lo въ,-1.t,,чпс лп лпLпояцапа обulссrпвенч поръчка l порооч
коqпо iоtt|.ск lo оц(лх цал|вопо пDсd.|оJц,|,нче по l.часппtlко.

7l J4, Г'' : l \'.' _ |'|l\ пп? ппво u l.пqоuпе lлll.uашuцч' ЕООД
П1.1l пг,-, ;.Kir llil П]lИК..lIредrагани ценови параvgгрина

}частника КоNlисията констатира

следното:

-llcttoHo rPc,,lлonicllиe (Приложение

докумеIl ] хlOlяl ]l ]il чtlас,гllе.
_K(r]l1,1jr |.llo cl()iilloc jlla смijгка

Л! ll),

изготвено

по

лриложения образец кьм

- Прпложсяие Л! l la и анализнп цени rьм нея;
pttBttllпut п!оl|l?хо ла прсiспuвелurпе оlп
),чоси tuка еluпач u апu!ц!uч цепu
колuсurлll ||l |]roDll|| (ltiпчпе ?Peц!lill :
1. В al ш, .\'!! 2 - ,'k|lповкп u лоllаzапе пч пеп..l-ьlrlе асфашюбапон п|п / бuнПер/ за
прOli lчlшпе Чо гllъпхч в Ма:хцпчзацuя еrci цаправепаrпа к&,lкулвцця обulqrпа
Lltl.,i , llлl l! ],g4 .1с. , о е заlulсапо l,g5 лв. Това Boia ОЬ про,лtяна в обuцmа
спойносltt
ц(пп зо пlозц Blo СМР , какmо ч lo пролllяна в обцаrпа спойносrп нч
,,,!n C,vP B кСС л общопа преiло селп
цепа оrп !часпвuка.
_ пп,l1
ll l|,l, ,,l.\i!-1 lh,t,вп бumJ,,|lеп puJJluB,а врьзка с рамччна
2.
uлцрuна в Механuзацця

Cзi

tL,,.

|"l|.)

ll,:I)ul|!llпDш хrп$)пацu' обlцаrпа споЙпосm е 0,21 лв. а е
0,23 лв. Това
,
1о рD-\!rцц с l)бп|аmQ сполiпосrп иа еluпччлlаlлlа л|епа 3а lпоlц
'апuсано
вud СМР , какrпо u
l|, J-rrцtl в t)бll\ч lо clrloi!пocrlt пl пlоrч в|d СМР в КСС ч обu|апа преОло7lсепа
цеяа

Ix,l),|
Оо

3. ll t-ll ! ll

,\'! 7 - 'lосллtвко u поtаzапе па пJrоluеч каJrък ме7кDу полоакенця асфаim ч
|"'ll|l: llBlllllп:llпrc б |lпц,u в !-mъппtепо сьсll1ояltuе ч свърз!лцч с xloBa paixolu в
llr1, ,J0.1l clo пlправепаhлв кtL.лкJ|;лацtв оба$m! сmойпосm е !0,05nB.,a е запuсапо
I!!' ,,,. Тос( Boill io llро.ltяца в оfuцаmа сrпойносtп па еDанччцаmа цепа за пюза мО
Cl!l' , ко,lпtо х io лроjtяпо в об|цапп сlllойпослl1 на ,по3ц вut СМР в КСС u обцаrru
пll(,)., \,еп|l цtп0 оп| .fчпспп|lк|l.

В 1 l1,,l .\] |i Ро}лъtлппапе по съlцеспlа|ваlцч борDюра u uзвозвапе dо lепо
.лi. ..l!l1| |,| |п, |-l!l,Jц.llmе.lя в ТD|' с-lеi поправuпп|t кмк!лацuя обuчоmа споаносm
( h, _!п. , l, ! jчпllсало 0,42 -1в. Това боОч Оо промял|а в обцопа сmоаrюсп
на
(1ll,, ,l ,lltll! -\0! лl пlозп Buo СМР , какпо ч Оо промл а в обu|алrла споЙuосlrl
яа ltюза
l1l!, '!'вK('('nоi!цапппре о сепl цепа оrп |часп ,l.ка.
В l.,.

1l _\'

ll)

lL1,\lo поqпсrпвапё

tla

съIцесrftв!ваlцu борОюрu оrп превнu u зелнu

llo, , l; !i\n .,-l!i папt чбспаmа Хо:лк1:шцuя обtцаmа iпоiносlп е 2,8б л& , а е
лll
! ].|i7,u!. Тlцц| lloiц iо tlролянч в обulurпа сrпойпосrлl на еЬапччнаtпа
за
Dп]л 1n слll' , кпкпlо u dо про:llяпа в обuluпа споаяосrп па lrlозu вао СМР вцiна
ксС а
lji|,|

l, пре|lп*епо l!епп опJ'цосlппuкl|.
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С о2,|lеl лп 2l,|,,\оu]чt,l:цпп лппрпвепппле Zpelulu прч образlsанеmо на
еЬuнцчвцrпе цаlu , воОяrп
lla l lоц! чпrc епп пчпц цепа в Ксс klull
размпllлlвll
ценовоtпо преалоuсgце , ч оlп lпч.лl ч
lоzреtлкч tt pl \1lll|nmJl! а ol'lllluftu цеlп о r)ozo\oPa. леl mпка
оо

*о"*-uцuо

"опроЙru-"
3аключепче- l\rdвП полровlчпlпrc по .ора хопсmпmuцuч зо
ценовоlr|о преdло7кепuе оlп
оФерrпапfu пп .\,чlL,пllulко, Ко.uчсияпа копслпtпulра, це офlерrпаmа но
!-часrпнuк',,СrtФоаrпё|сltlво

ц crrlpoпnelllll

,uап!u u''l,:()О/l хе оt|роворл пч преОварuIпе7но обrвенumе jс,lовця на
Въмосеuпtеlя о Дол:.\.пшппцuяlпа за учлспше зч въл|lаzапе нц насmояцаmа обu|есlrlвеuа
'L1"

I07. п,. 2. п, пfu .,п''опl

Ko!rj. I

з0II.

Lpc\] ]lIi| liь\1 allе,lяваllе lla офертll,гс на

!опусfiагйте участници по локазател П4
rllrplr1:lll ]l] (спriпi Ci)x10
оцсIlка.]i()IlоriilJrlсrI],l..Прсдilаlаllаlrсllа..сес,l]дър,,,iавОценителенлйстфЗ.
Kolrllc ll L l Pc1l]jIlil KLIl ollpc:re]rrHe ,la KorllIJcKcIla оцеllка яа офертите llа
лоllуснатия
,пrt

,,Предlаrrllll

учiiстн]!N.с, ..):,l.ii,lllll] |аоцсllявlliс.поdюрN]}lаКО=КО=Пl+П2+П3+П4.
l. ,.,\,,. 1Iill1.1 ,:1.1ll Licлllo [lорс..АД
- О L.rr :.], lюii, ],:.,l..(]|l xl ll]ацllя 11а llcpcoll?!la'' Пl 5,00т.
- ol Lc] l ]
loriJ :,l с] ., ('ixJK за lrj лl] llcl llle la строи гелно-ремонl.ните дейност}l.. П2-22.86 т,
_ ()]lJll,:, llo{ir].l l.] ., ipl;,ijlorкeн
гарапцllонен срок.. Пз-2,86 т_ ol|lli:
l Iloliilrill.r , ] l:...1rагаIiа цеllа* Л4_ з8.62 т,
_ l.',,.l.
,tl
"l ,(,1 li() 69.-],11.
2. ..li,
rlr rr . lrr в..' L]ооД
_ orL,rr,l: lloir, . l..()rl.illl1.1]ашIя lla
псрсо]l.Llll* lll 5.00т,
_()l.rr.] ]lюкli] . l .. (';]ок за l ]п],]rl lel lllc la стропl.е ],lo_PeillotпHl tтe деп ности.' П2-40,00 т,
-()r1.1]l .i(].itll ]cl,.l]]rc,.11o7icllгapalllLlloIlcIIcPoK.'Пj-l0.00T,
- Or1,1,
llo.iL.,. ..l ;]rс],r_lага|]а llclla" l1,1_ ] 1.98 г,
- lt',,!l, l ,ti 1,1, lrl,,tr l;() 86,98 |.
3. ..С, \|oll l ,2l" I,],\.'t
-О,|.],,
IIoKll, I.],.(),)lallrl]alnlяIlaпepcoHil,]a''IIl 5.00т,
,rоliil.]с]i,.('rOкзаIlзI]ълllеIl]Iенасlролтелно-реr!,оrпн}педеiiносrй.jП2-14.55т.
, a),|,I
_()lL,
]oкii, .]:..l l).д]о,{iсllIараIltlltоненсрок''Ilз,7.14т,
-OlL:
lюкil ..l..l],с.L|ltlаllацеI{а.'П4-40.00т.
_ Ii,.lr
lx ilL ].1 ]'()- 66.69 r.
4. .lIl
-(] ",io:::,
i.l..(],l.x]llJillпlяllallcpcollala-Ill I.00T.
l

L

l

l

l

l

l

L

1

-

_

(-']1_,], ,lK)r.il ,.I..i)окзаllrllь]llеllисllасDон,геj]tlо_ре!lоIпнлтедейноgгл''П2_I1.55т,
()]1,.], , Ilo].1L ,.. ., I:] ._,1]к)лсll гараlll1llоlIсllсlrок" П]-4.29т.

_Olt.,
- Ii, ,
С:l
взе едlIIlL

На

r

1

,,,

ДОrryСНа]il].l
1 мя., .l
2 мясrо ,

3мяс,,_

l)iil. l.. ..li:,с_lrагапа
,:,,,,l ;,|)_ 52.ý6

!х ,,j

цеIIа.'Il.,l ]2.72т,
т.

сляllс lix (o\]lljlcкcниTe оцелки на офертите на допуснатия участник , комисr{ята

:|lle

l'Elllt]IIиl.:.lYc4

l ,jtl ш.l от ппзоп

].rlttlll,,: Ilос1llвс"I]ООД
,lo[lnl lcl|)arlll (Iepl{o море'ЪД
)oi1\lc,r
лтп t tLr

ltlrla'l:ДД

'л,/

(

КоNtисляm предлаm следното класиране на
Комплексна оценка 86,9Е т.
Комплексна оценка, б9J4 т.
комгUlексна оц€яка _ 66,69 т.
Комплексна оuеяка - 52.56 т.

на ocllo ilc 'lr], llll . lrl. 4 п 5 о,г зоП настоящияТ пртокол и Lилата докумеr{гаLи, по
ПРОВеМiillе'{,r ] , llасго) ]lal,il Itроцедура да се лрсдаrе яа възложителя за вземаяе на Решенп€ ло

чл.l06

(Yr

1]()i:,

26

КоltIIсrrяrlt прил:rктlп рабоmв l7:oO часа,
Насrояrrt,lлг пр<л,,кол с прцклIочен на 28.1о.20lб г.

"

"* '

прЕltсг,l(t

I]

"

t1,1

сьстав както следва:

/),'i:;;?:-""*"",^,",IL,Jпllc'a

:i

'сY,

"/__._Y,]],
,

,уtr.),,

чJЕIlовl:: /.2Z."1
'ЛКrс

i

l

r7l:K!,lr,l|g,

//я

lx,r,

xZ,r,,,п,r1

,л)

/В]ю flа

(I)l
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