ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
по показателя „Техническо предложение”
от Д. К. Д. – организатор ремонт и поддръжка /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/
1.Н. С. К. – юрист /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/
2.Г. В. С. – строителен техник /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/
– членове на комисията за провеждане на ОП с предмет „Ремонт на ІV-то
м.о. и VІ-то м.о.”, определена със Заповед №1272/06.08.2019г. на
директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево
1.Оценка на участника – „АРК-Билдинг” ООД – гр.Ямбол – 5 точки
Основание за тази оценка - предложената от участника технологична
последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР,
включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите
технически норми и стандарти и с техническите спецификации.
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите
характеристики и специфики.
Предложените срокове за изпълнение на СМР са обвързани с
предложения от участника конкретен технологичен подход.
При определянето на сроковете на изпълнение на всяка от строителномонтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, участникът
е отчел както технологичните, така и организационните зависимости
между работите на конкретния строеж – предмет на настоящата
обществена поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на
сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.
Предложена е организация на строителната площадка, както в
периода на подготовката й, така и в периода на същинското строителство,
включително на доставките и складирането на материалите и строителните
продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на
изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретните СМР –
предмет на настоящата обществена поръчка, създава всички необходими
условия за спазване на срока на изпълнение на СМР и гарантира
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на
околната среда и пожарна безопасност на строежа.
Участникът е предложил организация на работата на екипа си,
посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на СМР.
Констатирани несъответствия – няма.
2.Оценка на участника – ЕТ „АС-Строй- -Янко Славчев” гр.Самоков. 40 точки
Основание за тази оценка - предложената от участника технологична
последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР,
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включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите
технически норми и стандарти и с техническите спецификации.
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите
характеристики и специфики.
Предложените срокове за изпълнение на СМР са обвързани с
предложения от участника конкретен технологичен подход.
При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строителномонтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, участникът
е отчел както технологичните, така и организационните зависимости
между работите на конкретния строеж – предмет на настоящата
обществена поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на
сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.
Посочени са конкретни действия на екипа на участника, водещи до
осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния
процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на
строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.
Показана е обезпеченост със съответната механизация и оборудване,
която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.
Допълнително:
- Участникът предлага при изпълнението на СМР да използва
конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа,
прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените
обстоятелства:
- ограничаване шумовото замърсяване в района на строежа;
- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха
(прахово замърсяване, замърсяване на болнични сгради и прилежащи
терени, депониране на отпадъци).
- Ключовите моменти са дефинирани в технологично и
организационно отношение и гарантират техническите преимущества на
конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на
сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на
възможни закъснения при изпълнението.
Предложена е организация на строителната площадка, както в
периода на подготовката й, така и в периода на същинското строителство,
включително на доставките и складирането на материалите и строителните
продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на
изпълнение на всички видове СМР, отнася са за конкретните СМР –
предмет на настоящата обществена поръчка, създава всички необходими
условия за спазване на срока за изпълнение на СМР и гарантира
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на
околната среда и пожарна безопасност на строежа.
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Участникът е предложил организация на работата на екипа си,
посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на СМР.
За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни
мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на
резултатите и спазване на изискванията за качество на завършените СМР.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение – материали, механизация, работници и др.
Описани са техническите характеристики на основните материали и
строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа,
съобразно количествено-стойностната сметка.
Допълнително:
- Предложената организация на работната сила е съобразена с
предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретните СМР –
предмет на настоящата обществена поръчка, предвид техните
характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото
и срочно изпълнение на строителството.
- Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат
затруднения в планираната организация на строителната площадка и са
предложени приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези
затруднения и преодоляването им в случай че се проявят.
Констатирани несъответствия – няма.

13.08.2019г.
гр.Раднево

Изготвили:
/заличени съгл.чл.2 от ЗЗЛД/
1. …/П/……………..
/Д. Д./
2. ……/П/…………..
/Н. К./
3. ……/П/…………..
/Г. С./
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