ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на комисията, 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, открита с Решение №РЕ-ОП-13 от 25.02.2016 г. на
министъра на труда и социалната политика.
На 08.04.2016 г. в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01- 177 от
23.03.2016 г. на Ивайло Калфин – министър на труда и социалната политика, в състав:
Председател:
Наталия Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“ притежаваща професионална компетентност,
свързан с предмета на поръчката;
Членове:
1. Момчил Масларов – началник отдел „Правно обслужване“ в дирекция ПАОЧР,
притежаващ юридическа правоспособност;
2. Евелина Пейчинова – държавен експерт в отдел „Счетоводство“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“;
3. Петър Рафаилов – външен експерт, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП
под № ВЕ – 287, притежаващ професионална компетентност, свързан с предмета на
поръчката;
4. Стилиян Железов – външен експерт, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП
под № ВЕ – 1413, притежаващ професионална компетентност, свързан с предмета на
поръчката;
проведе закрито заседание за разглеждане офертите на участници в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в
сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“.
След като подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП, в работата на комисията взеха
участие, отсъстващите на първото публично заседание, титулярни членове на комисията
Наталия Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“ и Стелиян Железов
– външен експерт.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката“, като първо по ред бе разгледано предложението на участника
Консорциум „Хидро Билд Сгради“.
Техническото предложение на Консорциум „Хидро Билд Сгради“ в плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката“ е изготвено съгласно приложение № 11 от
документацията за участие и съдържа:
Съответни мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от
посочените от възложителя характерен елемент от комплексното изпълнение на
поръчката: временно строителство, строителната площадка, доставките на материали и
оборудване, изпитвания, комуникация между участниците в процеса, 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 и др.
Описано е управлението на работните процеси тяхната последователност, които
следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена
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обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до
оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена система и подход за
реализиране са предпоставка за защита интереса на Възложителя с оглед качественото
изпълнение на предмета на поръчката.
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.
Ясно са посочени в техническото предложение стратегията за контрол по видовете
СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническата документация. Описани са 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 всички мероприятия от подготвителния
период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и
метод за работа при установяване на несъответствия.
Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката произход, доставки, сертификати.
В техническото предложение са отчетени всички вероятни аспекти на проявление,
области и сфери на влияние, оценил е условията за настъпване за всеки от описаните
рискове и са оценени и предвидени степента на въздействието му върху изпълнението на
договора за всяка от дейностите, като са предложени ефективни и адекватни мерки.
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.
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.
Второ по ред бе разгледано Техническото предложение на „Съником“ ЕООД в плик
№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е изготвено съгласно приложение № 11
от документацията за участие и съдържа:
Мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от посочените
от възложителя характерен елемент от комплексното изпълнение на поръчката: временно
строителство, строителната площадка, доставките на материали и оборудване,
изпитвания, комуникация между участниците в процеса, 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 и др.
Описано е управлението на работните процеси тяхната последователност, 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 система и подход за
реализиране са предпоставка за защита интереса на Възложителя с оглед качественото
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изпълнение на предмета на поръчката. Приложен е принципен План-график за
изпълнение, който бързо и лесно може да се адаптира към конкретната задача от
обхвата на всеки отделен договор.
Представено е 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, в зависимост от конкретните
изисквания.
Посочен е начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните
специалисти гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни
задължения, както и за вътрешен мониторинг и управление на качеството.
В техническото си предложение участникът е изградил 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.
Направено е описание на всички мероприятия от подготвителния период,
подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за
работа при установяване на несъответствия.
Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката произход, доставки, сертификати.
Отчетени са всички вероятни аспекти на проявление, области и сфери на влияние,
оценени са условията за настъпване за всеки от описаните рискове, участникът е оценил и
предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от
дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.
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.
Участникът е предложил адекватни мерки за предотвратяване на дефинираните
аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването
и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.
Техническите предложения на участниците не съдържат предложение с числово
изражение, с оглед на което не е необходимо извършване на проверка за наличието на
основания по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите
участниците, като оценяването се извърши, съгласно методиката, посочена в
документацията, като всеки член от комисията даде обосновка и се мотивира на база на
посочените от възложителя критерии за качество, като постави оценки по трите показателя
– Показател П3 „Предлаган подход, план за работа и организация“, Показател П4
„Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и
качество на строителните процеси“ и Показател П5 „Рискове пред изпълнението на
плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване“, формиращи
Техническото предложение на всеки допуснат участник. Подробните обосновки са
3

обективирани в индивидуалните оценителни листове за оценка, неразделна част от
настоящия протокол.
В следствие на извършеното оценяване на техническите предложения на
участниците се установяват, следните резултати:

КОМИСИЯ
Наталия Иванова
Стелиян Железов
Петър Рафаилов
Момчил Масларов
Евелина Пейчинова
Осреднена стойност
Техническа оценка
П3+П4+П5

Хидро билд 2016
П3
П4
П5
25
15
10
25
5
10
25
15
10
25
15
10
25
15
10
25
13
10

Съником ООД
П4
П5
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10

П3
25
25
25
25
25
25

48

50

Въз основа на гореизложените констатации,
КОМИСИЯТА РЕШИ:
І. Допуска до отваряне ценовата оферта в плик № 3 „Предлагана цена“ на
участниците:
1. Консорциум „Хидро Билд Сгради“ с обща оценка на техническите
предложения – 48,000 точки;
2. „Съником“ ЕООД с обща оценка на техническите предложения – 50,000
точки;
ІІ. Заседанието на което да се отварят ценовите оферти на участниците да се
проведе на 21.04.2016 г. в сградата на МТСП, за което да се уведомят участниците
Решението на комисията бе взето единодушно.
Комисията приключи работата си на 14.04.2016 г.
Дата на съставяне на настоящият протокол 15.04.2016 г.
Председател:
Наталия Иванова /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
Членове:
1. Момчил Масларов /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
2. Евелина Пейчинова/П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
3. Петър Рафаилов/П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
4. Стилиян Железов /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
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