ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
на Евелина Пейчинова – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 393 от 24.06.2016 г. на Зорница Русинова министър на труда
и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в процедура за вътрешен подбор за
възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Текущи ремонти в сградата на министерство на труда и социалната
политика“
КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“
ПОКАЗАТЕЛ

„ТЕХНИЧЕС
КА ОЦЕНКА“
(Т)

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА

Показател
К3
–
Технологична
последователност
на
строителните процеси до
15 т.

15

В техническото си предложение Участникът пълно и детайлно описва организацията на
строителството и строителната площадка. Методите и технологията за строителство
описани в работната програма покриват всички дейности по техническото задание, като по
този начин напълно гарантира качественото на крайния резултат.Предложения от
Участника подход доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани
навреме и изпълнявани в рамките на срока за строителство. Предложената технологична
последователност и описание на всички строителни процеси са правилно показани в
Линейния график . Ресурсите на участника ясно и подробно са описани, като по този начин
осигуряват срочно и качествено изпълнение на работите. Линейния график е пълен и
последователността на строителните процеси е коректно отразена, като е съобразен с
технологията на изпълнение. В предложението на участника има пълно съответствие м/у
строителната програма и линейния график . Взаимодействието между различните
участници в строителния процес е описано подробно.

Показател
К4
Идентификация
на
рисковете за качественото
и навременно изпълнение
и мерки за тяхното
предотвратяване
и
преодоляване до 10т.

10

Представената от участника оценка на риска е пълна и обхваща всички основни рискове,
индентифицирани от възложителя. Мерките за управление на индентифицираните
рискове са адекватни. Представената от участника оценката на риска и организация на
осъществяване на контрол, осигуряват максимално ефективно и качествено изпълнение
на дейностите.
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В техническото си предложение Участникът е подробно е описал мерки и механизми,
подход, план за работа и организация за всеки елементите посочени от Възложителя.
Описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането
на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените
мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена
е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с
оглед качественото изпълнение на предмета на поръчката
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Участникът ясно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по
видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с
изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на
вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и
изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на
ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за
работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора.
Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на
несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна
необходимост, с цел запазване не интересите на възложителя и постигане на предвиденото
в проекта качество.
Посочено е описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното
оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки,
сертификати.
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