ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
на Лилия Чолакова – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 631 от 04.10.2016 г. на Калин Рогачев – и.д. Главен секретар и
Възложител, съгласно заповед № РД01-412/01.07.2016 г. 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 на част от
четвъртия етаж от сградата на Министерство на труда и социалната политика“
„СЪННИКОМ“ ЕООД
ПОКАЗАТЕЛ
„ТЕХНИЧЕС
МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
КА ОЦЕНКА“
(Т)
Показател
К3
–
15
В техническото си предложение Участникът подробно е описал отделните етапи на
Технологична
изпълнение на поръчката, видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение като
последователност
на
напълно гарантира качественото постигане на крайния резултат. Описани са методите и
строителните процеси до
технологията на строителството като въведената от участника организация на контрола на
15 т.
качеството доказва, че всякакви възможни рискове ще бъдат решавани навреме. Въз основа
на разработения Линеен график се гарантира оптимално използване на ресурсите и
изпълнение на обекта в рамките на времето на завършване. Участникът е представил
график за изпълнение с описание на техническите и човешките ресурси, разпределени във
времето, показал е координацията между техническите лица като същите са съобразени с
условията на обекта за постигане на качествено и срочно изпълнение. Налице е пълно
съответствие между линейния график и диаграмата на работната ръка. Описана е подробно
и координацията между различните участници в строителния процес.
Показател К4 Идентификация на
рисковете за
качественото и
навременно изпълнение
и мерки за тяхното
предотвратяване и
преодоляване до 10т.

10

Представеният от Участника анализ и управление на риска е пълен и обхваща всички
рискове, посочени от възложителя. Оценката на риска подробно описва вероятността,
тежестта и нивото на отделните рискове, а представените мерки за преодоляване
максимално гарантират ефективно и качествено изпълнение на строително-ремонтните
работи. Представените от Участника мерки за предотвратяване и преодоляване на
идентифицираните рискове са напълно приложими и адекватни, и гарантират до голяма
степен минимизирането им.
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