ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
на Стилиян Железов – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 180 от 25.03.2016 г. на Ивайло Калфин министър на труда
и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради
предоставени на МТСП и структурните му звена“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени
поръчки 00422-2016-0009
КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“
ПОКАЗАТЕЛ
Показател П3
Предлаган
подход,
план за работа и
организация, описани
в
техническото
предложение до 25 т.

„ТЕХНИЧЕСКА
ОЦЕНКА“ (Т)
30 x 25 = 25
30

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на цялостния процес
на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на
изпълнение на строителството, начина на комуникация между изпълнителя и Възложителя и
вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.
1. Участникът е посочил
мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от долупосочените елементи:
- временно строителство,
- строителната площадка,
- доставките на материали и оборудване,
- изпитвания,
- комуникация между участниците в процеса,
- обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия,
- документи свързани с изпълнението на строителството,
- осигуряване на безопасност на работата,
- мерки за опазване на околната среда
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.
2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните
специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е
видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е
адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко
едно място и момент.
3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти

гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения.
Показател П4
Стратегия за вътрешно
фирмен контрол върху
технологичната
последователност
и
качество
на
строителните процеси
до 15т.

10 x 15 = 5
30

Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на мониторинга и
методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на
съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по
съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на
поръчката - произход, доставки, сертификати.
1. Участникът ясно и подробно 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.
Участникът е посочил описание на мероприятия от подготвителния период., подлежащи на
съгласуване и предварителен контрол от Възложителя
Участникът не е посочил метод за работа при установяване на несъответствия
Участникът не е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното
оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки,
сертификати. В своята записка Участникът е направил препратка към раздел I от техническото
предложение. При внимателен прочит в раздел I от техническото предложение не са открити
конкретни описания на дейностите по съгласуване на технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката.

Показател
П5
Рискове
пред
изпълнението
на
плануваните СМР и
методи за тяхното
избягване
и
преодоляване - до 10 т.

30 x 10 = 10
30

В тази част от записката участникът е разгледал процеса за управление на дефинираните от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
 Времеви рискове
 Закъснение началото на започване на работите
 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта,
 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя
 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в
проектната документация

Освен дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разгледал и други рискове.
1. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е
вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил
ефективни и адекватни мерки;
2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от
настъпилия риск. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от
настъпилия риск.
3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска
посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние
на риска, така че същият да бъде предотвратен.

„СЪННИКОМ“ ЕООД
ПОКАЗАТЕЛ
Показател
П3
Предлаган подход, план
за работа и организация,
описани в техническото
предложение до 25 т.

„ТЕХНИЧЕСКА
ОЦЕНКА“ (Т)
30 x 25 = 25
30

МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на цялостния процес на
изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на
строителството, начина на комуникация между изпълнителя и Възложителя и вътрешния контрол, който
изпълнителя ще осъществява.
2. Участникът е посочил
мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от долупосочените елементи:
- временно строителство,
- строителната площадка,
- доставките на материали и оборудване,
- изпитвания,
- комуникация между участниците в процеса,
- обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия,
- документи свързани с изпълнението на строителството,
- осигуряване на безопасност на работата,
- мерки за опазване на околната среда
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.
2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните
специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че
необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за
взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент.
3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти
гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения .

Показател
П4
Стратегия за вътрешно
фирмен контрол върху
технологичната
последователност
и
качество на строителните
процеси до 15т.

30 x 15 = 15
30

Тази част от техническото предложение на участника представлява описание на мониторинга и методите за
контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на
всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки,
сертификати.
1. Участникът ясно и подробно 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 техническ ите
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.
2. Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период., подлежащи на
съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за работа при установяване на
несъответствия
3. Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичнот о оборудване
и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.
Показател П5 - Рискове
пред изпълнението на
плануваните СМР и
методи
за
тяхното
избягване
и
преодоляване - до 10 т.

30 x 10 = 10
30

В тази част от записката участникът е разгледал процеса за управление на дефинираните от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
 Времеви рискове
 Закъснение началото на започване на работите
 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта,
 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на
Възложителя
 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната
документация
Освен дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разгледал и други рискове.
1. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е
вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му
върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;
2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от
Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни
адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Посочени са
конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които
реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да
бъде предотвратен.

СТИЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД
ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

