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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура за сключване на 
рамково споразумение е потенциални изпълнители на обществена поръчка е предмет

И лВ̂ РЛ В̂ !!,е, ремон™0-възстановител,,и СМР на сгради и сградни инсталации 
на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”, обявен е Решение РД-03-18/27 02 2015 
г., назначена със Заповед № - РД -  02-160/26.03.2015 г. ’ ’

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, комисията изготви Протокол № 1/02.04.2015г. с констатациите относно 
наличието и съответствието на представените от участниците документи в пликове № 1 
на офертите с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички участници В
него беше посочено кои участници какви документи е необходимо да представят
допълнително, и срока, в който да го направят. До изтичане на законоустановения срок от
получаване на протокола от участниците бяха представени изискуемите документи както 
следва:

П»Трейс-София”ЕАД - не представи изисканите от комисията документи.
Комисията счита, че офертата на участника не съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и предлага на Възложителя на основание чл.69, ал.1, т.1 от 
ЗОП да бъде отстранен от участие в процедурата. ’ ’

2. ЕТ Емил Митев” представи изисканите от комисията документи - декларации за липса 
на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП от предложените от участника 
подизпълнители. Комисията разгледа допълнително представените документи от 
участника и констатира:
офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

3.”Ивелинстрой” ЕООД представи изисканите от комисията документи - корекция на 
издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя. Комисията разгледа допълнително представения 
документ от участника и констатира:

Извършване наремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”
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офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

4,Обединение ”Новел-Билд” представи изисканите от комисията документи - декларация 
по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец на Приложение № 12 със списък на 
техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение 
на поръчката, като в колона 4 бъде записано основанието за ползването и от участника - 
собствено или наето. Комисията разгледа допълнително представените документи от 
участника и констатира:
офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

5.”Капитол груп” ООД представи изисканите от комисията документи - анекс към 
издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя. Комисията разгледа допълнително представения 
документ от участника и констатира:
офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

6.”Радми 90” ЕООД представи изисканите от комисията документи -  заверено копие на 
актуална банков документ за наличие на изискуемия финансов ресурс. Комисията 
разгледа допълнително представения документ от участника и констатира:
офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

7.”Балканстрой София” АД представи изисканите от комисията документи- нотариално 
заверено копие на сертификатите ISO 9001:2008 - Система управление на качеството (или 
еквивалент), OHSAS 18 001:2007 - Система управление на професионалното здраве и 
безопасността (или еквивалент) и ISO 14001: 2004 - Система за управление на околната 
среда (или еквивалент), с обхват/област на приложение СМР.

Комисията разгледа допълнително представените документи от участника и констатира: 
офертата на участника съответства с критериите за подбор и го допуска до участие в 
процедурата.

8.”Елитстрой”АД представи следните документи:
1/ корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя;
2/Договор за консорциум м/у между ”Елитстрой”АД и „Бодрост-96”ЕООД;
З/Референции за изпълнените обекти от ЗЗД ’’Елитстрой АД -  Бодрост-96 ЕООД”;
4/Други документи, несъотносими към процедурата.

Комисията разгледа допълнително представените документи от участника и 
констатира:

офертата на участника не съответства с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията предлага на Възложителя 
основание чл.69, ал. 1, т. 1 от ЗОП да бъде отстранен от участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на допуснатите участници, и 
съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
избрания критерий за икономически най-изгодна оферта, а именно:

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”



- Техническо предложение - Приложение № 13.

- Декларация за размер на отчетената печалба и разходите за персонал през последната 
финансова година - Приложение № 14.

Техническото предложение трябва да съдържа следните компоненти:
0 Предлаган подход, план за работа и организация:

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 потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния 
контрол, който изпълнителя ще осъществява.

0Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната
последователност и качество на строителните пооиеси:

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.

Ако мерките не са свързани и насочени към постигането на конкретните обстоятелства, 
както и не са в състояние да ги постигнат, ще се счита, че системата е „неадекватна" и 
това обстоятелство няма да донесе точки на участника в скалата за оценка на 
съответствие.

Ф Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване 
и преодоляване:

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани 
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

Комисията разгледа документите, свързани с изпълнението на поръчката на участниците 
и изготви оценка по показатели ПЗ, П4, П5 и П6 в съответствие с одобрената методика.

Показател ПЗ “Технически предимства” представлява сума от два технически 
подпоказателя - ТП3.1 „Размер на отчетената печалба за последната финансова година” и 
ТП3.2 „Разходи за персонал през последната финансова година”. Тези подпоказатели 
отчитат степента на ефективност в дейността на участника и наличието на постоянен 
трудов ресурс. За оценка по показател Показател ПЗ се използват данни от приложената 
от участниците “Декларация за размер на отчетената печалба и разходите за персонал през 
последната финансова година”, изготвена по Приложение № 14 от документацията.

ТП3.1 „Размер на отчетената печалба за последната финансова го линя” - лг> 10т •

ТП3.1= стойност на отчетена печалба в осЬертата на участника (% от оборота) х 10 
най-високата стойност на отчетена печалба (% от оборота)

ТП3.2 „Разходи за персонал през последната финансова го линя” - др 5т.:
“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”



7773.2 -  стойност на разходи за персонал в офертата на участника (% от обовота)х5 
най-висока стойност на разходи за персонал (% от оборота

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б” от ЗОП комисията изиска от участниците, 
чиито ГФО за 2014г. не са публично известни, да представят заверено копие на 
последните.

Комисията разгледа и сравни данните, декларирани в Приложение № 14, с тези от ГФО 
за съответната година, посочени от участниците. Комисията установи несъответствие на 
заявените от участниците ЕТ”Емил Митев” и ’’Стройкомерс” ЕООД данни в Приложение 
№ 14 - размер на отчетената печалба и разходи за персонал, с данните от ГФО. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията и РЕШИ:
на основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП да бъдат отстранени от участие в процедурата 
участниците ЕТ”Емил Митев” и ’’Стройкомерс” ЕООД.

Стойностите за размер на отчетената печалба за последната финансова година (% от 
оборота), разходите за персонал през последната финансова година и оценките по 
показател Показател ПЗ “Технически предимства” на допуснатите участници са посочени 
в таблицата по-долу:
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№

УЧАСТНИК

ПЗ - “ Технически поелимства” -  до 15т

Размер на 
отчетената 
печалба за 
последната 
ф г (% от 
оборота)

ТП3.1

Разходи за 
персонал 

през 
последната 
ф г (% от 
оборота)

ТП3.2
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Т
П
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Т
П

3.
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2 Електра Тим” ООД 11,53 6,92 7,46 2,58 9,50
3 СънникомЕООД 11,19 6,72 10,72 3,71 10,43
4 ”РС Инженеринг” ЕООД 4,93 2,96 10,80 3,74 6,70
5 „ГБМ Инженеринг”ЕООД 6,74 4,05 14,44 5 9,05
7 ’’Ивелинстрой” ЕООД 3,07 1,84 3,63 136 3,10
8 Обединение ’’Новел -

Билд” 2,63* 1,58 10,83* 3,75 533
9 ’’Капитол Груп” ООД 16,65 10,00 11,06 3,83 13,83

11 ’’Радми 90” ЕООД 3,88 2ДЗ 537 1,86 4,19
12 ДЗЗД”Царица Йоанна

2015” 3’93 236 4,61* 1,6 3,96
13 ДЗЗД”Стройком-Марсен” 14,23* 8,55 6,08* 2,11 10,66
14 ’’Балканстрой София” АД 5,12 3,08 12,91 4,47 7,55
15 ЕТ”Васил Костов” 12,00 7,21 4,90 1,7 8,91

“Извършване на ремонтно-вьзстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ’'ЕАД”



*Посочените стойности за размера на отчетената печалба и разходите за персонал на 
участниците-обединения по ДЗЗД, са кумулативни от размера на отчетената печалба и 
разходите за персонал на участниците в обединенията.

Оценката на Техническото предложение се извършва на база експертната оценка на 
комисията чрез следните показатели:

Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и опганизапия. описани в 
техническото предложение” - до 10 т.:

П4 = получената оценка за съответствие на участника х 10
30

Показател П5 „Стратегия за вътрешно Фирмен к о н т р о л  в ъ р х у  технологичната 
последователност и качество на строителните процеси” - до 10т.:

П5 = получената оценка за съответствие на участника х 10

30
Показател П6 -„Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за 
тяхното избягване и преодоляване” - до 5 т.:

П6 = получената оценка за съответствие на участника х 5

30

Резултатите от оценките по тези показатели са отразени в Приложение № 1, неделима 
част от протокола.

Мотивите на комисията за оценките на техническите предложения по тези показатели 
на допуснатите участници са както следва:

1.„Електра Тим”ООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
20т., вт. ч. подпоказател П4.1 - 10т. иподпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 -  От. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - посочена е визия и подход за изпълнение на обекта. Посочени са 
дейностите по контрол на отделните операции, но не е посочена документацията, 
предпазваща от грешки. Предвидената система за замяна, защитаваща интереса на 
Възложителя, е за инженерно техническия състав, а не за работни операции. Не са 
посочени описания на дейности по МГ, ПИ, СОТ и Видеонаблюдение.
Подпоказател П4.2 - разработени са отговорностите на отделните специалисти и тяхната 
заменяемост при отсъствие.
Подпоказател П4.3 - не са развити добре начините на вътрешно фирмената комуникация 
между отделните специалисти, която да гарантира изпълнение на поетите задължения.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  0 т.
Мотиви:

“Извършване на ремонтно-вьзстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на 
УМБАЛ’’ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”



Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответсвия. 
Подпоказател П5.3 -  Съгласно описаното на стр. 43, т.2 - „....Изпълнителят представя за 
съгласуване и одобрение на Възложителя списък с основните материали, които се 
предвижда да се вложат в обекта, съгласно техническите спецификации, офертата и 
договора. Посочва се произхода, доставчика и какви сертификати притежава съответния 
материал, но не е представено нищо, от което следва, че това са действия след подписване 
на договор. На основание на непредоставяне на информация за материали, съобразени с 
предоставеното КС в заданието, не може да се определи какви материали участникът е 
предвидил (и съответно оферирал в плик 3) и на този етап Възложителя не може да 
провери достоверността на по-горното.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им” — експертната оценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател 
П6.1 - 10т., подпоказател П6.2 - 10т„ подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск.
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - в представеното предложение не са предложени мерки за 
недопускане на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на 
настъпването им.

2...Съником” ЕООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” — експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
30 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т., подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Маркирани са три основни етапа: 1. Организиране на строителна площадка по подобекти и 
етапи; 2.Изпълнение на СМР съгласно представен и одобрен график; 3. Приключване на 
строителните дейности. Участникът е представил схема на линеен календарен график и 
разяснение как се попълва. Посочени са дейностите по контрол на отделните операции, но 
не е посочена документацията, предпазваща от грешки. Предвидената система за замяна, 
защитаваща интереса на Възложителя е за инженерно техническия състав, а не за работни 
операции.
Подпоказател П4.2 - участникът е посочил и разработил отговорностите на отделните 
специалисти. Няма предвидена възможност за взаимозаменяемост и обезпеченост на 
отделните специалисти.
Подпоказател П4.3 - участникът е посочил, че комуникацията/координацията между 
строителя и възложителя и строителя и проектанта е чрез оперативки и среш и. Като 
вътрешнофирмена комуникация са маркирани „оперативни срещи между ръководител 
строежа и техническите ръководители” и „Ежедневни оперативки за срочно решаване на 
текущи задачи”, като не се указва кой ще присъства на тези оперативки.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” — експертната оценка за съответствие на техническото предложение

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"ЕАД”



на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т., 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Представено е и описание за работа при несъответствия 
Подпоказател П5.3 -  не са посочени произхода, доставчика и вида сертификати на 
съответния материал. Непредоставената на такава информация за материалите, 
съобразени с предоставеното КСС в заданието, не може да се определи какви материали 
оферента е предвидил (и съответно оферирал в плик 3) и на този етап Възложителя не 
може да провери достоверността на по-горното.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т„ подпоказател П6.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател Пб. 1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - участникът е предложил мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на настъпването им.

3.”РС Инженеринг” ЕООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” — експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
20 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - От., подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Посочени са дейностите по контрол на отделните операции. Не е предвидената система за 
замяна, защитаваща интереса на Възложителя. Не са посочени описания на дейности по 
МГ.
Подпоказател П4.2 - участникът не е посочил система за взаимозаменяемост и не е 
представено разпределението на човешките ресурси във времето, така че да стане ясно, че 
са разпределени равномерно във времето.
Подпоказател П4.3 - участникът достатъчно задълбочено е посочил и описал начините на 
вътрешно фирмената комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя въз основа на разработената в дружеството интегрирана 
система за управление.
Подпоказател П5.2 - участникът е описал всички аспекти на изискванията на 
Възложителя. В случай, че доставени продукти не отговарят на изискванията, се попълва 
Проткол за входящ контрол и се процедира съгласно ПУ 08-02 „Управление на 
съответствията”

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ''ЕАД”



Подпоказател П5.3 -  не са посочени произхода, доставчика и вида сертификати на 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. Посочените 
алгоритми по контрол и закупуване са представени на основата на документацията по 
СУК на дружеството, без да са адаптирани за настоящата поръчка.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”—експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т„ подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - в представеното предложение не са предвидени мерки за 
недопускане на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на 
настъпването им.

4...ГБМ Инженепинг”ЕООЛ:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
30 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Посочени са дейностите по контрол на отделните операции, посочена е документацията, 
предпазваща от грешки. Предвидена е система за замяна, защитаваща интереса на 
Възложителя.
Подпоказател П4.2 - участникът е посочил в табличен вид (на стр. 17) необходимия 
персонал, като е отразено за кой вид работа какви специалисти са предвидени. 
Предвидено е равномерно разпределение на човешките ресурси по специалности във 
времето. Предвижда се адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на 
необходимите специалисти на всяко едно място и във всеки един момент.
Подпоказател П4.3 - участникът достатъчно задълбочено е описал начините на вътрешно 
фирмената комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т„ подпоказател П5.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответствия. 
Подпоказател П5.3 -  участникът не е посочил произхода, доставчика и вида сертификати 
на съответния материал. Посочените от него алгоритми по контрол и закупуване на 
необходимите материали, адаптирани за настоящата поръчка, могат да се приемат, тъй 
като са разработени на основата на документацията по СУК на дружеството.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”



на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т., 
подпоказател П6.2 - 10т., подпоказател П6.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал похватите по отстраняване и управление на 
последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - участникът е предложил мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти на риска.

5.”Ивелинстрой” ЕООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” — експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е
1 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - От. и подпоказател П4.2 - От., подпоказател П4.3 -  От. 
подпоказател П4.4 - 1т.
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът не е посочил визия за изпълнение на обекта. Не са 
посочени дейностите по контрол на отделните операции и съответната документация, 
предпазваща от грешки. Не е предвидена система за замяна, защитаваща интереса на 
Възложителя.

Подпоказател П4.2 - участникът не е посочил нищо.
Подпоказател П4.3 - участникът не е посочил начините на вътрешно фирмената 
комуникация. Споменал е, че „комуникацията и контрола на посочените етапи се 
осъществява посредством спазване на графика, заповедната книга и актове за скрити 
работи, съставят се екзекутивни чертежи при необходимост и водене на дневници при 
извършване на видоветее дейности”.
Подпоказател П4.4. — участникът е посочил подход за изпълнение на поръчката. Не е 
посочена визия за изпълнение на обекта. Не са посочени дейностите по контрол на 
отделните операции и съответната документацията, предпазваща от грешки. Не е 
предвидена система за замяна, защитаваща интереса на Възложителя. Посочени са етапите 
за изпълнение на СМР и технологията за архитектурни, инсталационни, ВиК и ОВК 
работи, но не са посочени за кофражни, армировъчни, бетонови работи, СОТ, МГ, ПИ, 
Видеоконтрол, КД, структурно окабеляване, окачени тавани и телефонна и-я. Маркирани 
са всички видове СМР, но без описание на технологията за изпълнение и съответните 
мерки за контрол.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т„ подпоказател П5.3 -  0 т.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответствия. 
Подпоказател П5.3 — участникът не е посочил произхода, доставчика и видя сертификати 
на материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. На основание на 
липсата на информация за материали съобразени с предоставеното КСС в заданието, не 
може да се определи какви материали оферента е предвидил (и съответно оферирал в 
плик 3) и на този етап Възложителя не може да провери достоверността на по-горното.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ "ЕАД”



0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 30 т„ в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т„ подпоказател П6.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал похватите по отстраняване и управление на 
последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - участникът е предложил мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти на риска.

6. Обединение ’’Новел -Били”:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” — експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
10т., вт. ч. подпоказател П4.1 - 10т„ подпоказател П4.2 - От., подпоказател П4.3 -  От. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил подход и организация за изпълнение на 
обекта. Посочени са дейностите по контрол на отделните операции, но не е посочена 
документацията, предпазваща от грешки. Не е предвидена система за замяна, защитаваща 
интереса на Възложителя. Няма посочена съответната документация, обезпечаваща 
недопускането на грешки от технологично естество. Не е представена технологията за 
замазки, бояджийски работи и шпакловки. При описанието на демонтажни работи е 
посочена и фасадна дограма, но в КСС не се предвижда такава.

Подпоказател П4.2 - участникът не е посочил нищо конкретно. Няма предвидена система 
за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и 
във всеки един момент. В схемите е посочен само един технически ръководител и не става 
ясно той ли ще отговаря за всички специалности.
Подпоказател П4.3 - участникът не е посочил начина на вътрешно фирмената 
комуникация. От посочените схеми се вижда състава на изпълнителя, но посочените 
взаимодействия между инвеститорския контрол и ИТР (отговорника по ЗБУТ,технически 
ръководител и КБЗ) и между ръководителя на обекта и ИТР са еднопосочни.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 1 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - От., 
подпоказател П5.2 - От., подпоказател П5.3 — От., подпоказател П5.4 — 1 т.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 -  участникът не е описал всички аспекти на изискванията на 
Възложителя. В организационната схема са посочени ръководител проект, техническия 
ръководител и специалист по контрол на качеството, но в разясненията цялата 
отговорност по доставката и контрола се извършва от техническия ръководител (посочено 
е „че той има служебен аванс и доставя материалите”). Няма разработен метод за работа 
при несъответствие с технически спецификации. При входящия контрол ще се обръща 
особено внимание на „стоманобетоновите конструкции”, но във видовете СМР от КС 
такива не са посочени.
Подпоказател П5.2 - участникът не е описал всички аспекти на изискванията на 
Възложителя. Не са посочени мероприятия от подготвителния период подлежащи на 
съгласуване с Възложителя. Няма разработен метод за работа при несъответствия. 
Подпоказател П5.3 — участникът е описал стъпките по дейността по съгласуване и 
контрол на материалите, но не са посочени произхода, доставчика и вида сертификати на

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ "ЕАД”



материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. На основание на 
липсата на информация за материали съобразени с предоставеното КСС в заданието, не 
може да се определи какви материали е предвидил (и съответно оферирал в плик 3) и на 
този етап Възложителя не може да провери достоверността на по-горното.
Подпоказател П5.4 - участникът не е описал всички стъпки по упражняването на 
вътрешно фирмен контрол върху строителните материали, не са представени описания 
касаещи ритмичността на доставките, начина на влагането им, и начина на складиране 
(посочено е че стават в съответствие изискванията на производителя). Посочен е реда за 
проверка на доставките, но не е описана конкретно за обекта. Не е предвидена система за 
срочна подмяна при установяване на несъответсвие.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т., подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - в представеното предложение не са предвидени мерки за 
недопускане на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на 
настъпването им.

7.”Капитол Груп” ООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
20 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - От., подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Посочени са дейностите по контрол на отделните операции. Предвидена е система за 
замяна, защитаваща интереса на Възложителя.
Подпоказател П4.2 - участникът не е посочил система за взаимозаменяемост и не е 
представено разпределението на човешките ресурси във времето.
Подпоказател П4.3 - участникът е посочил начините на вътрешно фирмената 
комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът е описал всички аспекти на изискванията на 
Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответсвия,
Подпоказател П5.3 — описани са стъпките по дейността по съгласуване и контрол на 
материалите но не са посочени произхода, доставчика и вида сертификати на 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. На основание на 
липсата на информация за материали съобразени с предоставеното КСС в заданието, не 
може да се определи какви материали оферента е предвидил (и съответно оферирал в 
плик 3) и на този етап Възложителя не може да провери достоверността на по-горното.

иИзвършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”



0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т„ в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т„ подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател Пб.З - в представеното предложение не са предвидени мерки за 
недопускане на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на 
настъпването им.

8.”Радми 90” ЕООД:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
10 т., вт. ч. подпоказател П4.1 - 10т., подпоказател П4.2 - От., подпоказател П4.3 — От. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил мобилизационен план и технология за 
изпълнение. Описано е, че шумните процеси ще се съобразят с режима на болницата. 
Посочени са дейностите по контрол на медицински газове и за проверка на материалите. 
Не е посочена документация, предпазваща от грешки, а е цитиран ПИПСМР. 
Подпоказател П4.2 - участникът не е посочил нищо конкретно. Посочена е 
организационна схема на персонала, но взаимовръзките между отделните участници е 
еднопосочна - от по-висшия към по-низшия състав.
Подпоказател П4.3 - участникът не е посочил начина на вътрешно фирмената 
комуникация. Описал техническия ръководител като координатор, планирането на 
необходими ресурси, осигуряването на съответните работници. Координацията ще се 
осъществява чрез оперативки с участието на Възложителя.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 10 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - От., подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 -  участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът не е описал мероприятията от подготвителния период, 
подлежащи на съгласуване с Възложителя, освен че „ще се съгласува технологията на 
работата”. При описанията си по този подпоказател е описал същото като при 
подпоказател 4.2. Описал е мерки за опазване на околната среда, мерки по ЗБУТ и 
управление на риска, в съответствие с разработената вътрешно фирмена политика, без да 
има необходимост от това в посочените изисквания на методиката по този подпоказател. 
Подпоказател П5.3 -  участникът е произхода, доставчика на някои материали, но не са 
посочени сертификатите на материалите, които са предвидени за изпълнение на 
настоящия обект. На основание на липсата на пълна информация за материали, 
съобразени с предоставеното КСС в заданието, не може да се определи какви материали 
участникът е предвидил и на този етап Възложителя не може да провери достоверността 
на по-горното.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ’’ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"ЕАДп



0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване 
и предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя е 10 т„ в т. ч. подпоказател 
П6.1 - 10т„ подпоказател П6.2 - 0т„ подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът не е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател Пб.З - в представеното предложение не са предвидени мерки за 
недопускане на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на 
настъпването им.

9.ДЗЗД ’’Царица Йоанна 2015”:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” — експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
20 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 — От. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - посочена е визия и подход за изпълнение на обекта. Описани са 
етапите и технологиите за изпълнение на работите предмет на заданието. Видна е 
техническата документация обезпечаваща недопускането на грешки. Посочени са 
дейностите по контрол на отделните операции. Предвидена е система за замяна, 
защитаваща интереса на Възложителя. ’
Подпоказател П4.2 - представени са в табличен вид човешките ресурси и съответните им 
отговорности. Описани са работните звена при допускането за изпълнение на всички 
видове смр за 1 бр. стая, като е отчетено, че при конкретни количества работния състав ще 
се коригира, така че да се изпълнят в съответния срок. Представени са отговорностите на 
отделните специалисти и тяхната възможност за заменяемост.
Подпоказател П4.3 - не са развити добре начините на вътрешно фирмената комуникация 
между отделните специалисти, която да гарантира изпълнение на поетите задължения.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответсвия. 
Подпоказател П5.3 — посочени са произхода, доставчика и вида сертификати на 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. Непълно е описана 
дейността по съгласуване и контрол на материалите.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им” — експертната оценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател 
П6.1 - 10т„ подпоказател П6.2 - 10т., подпоказател Пб.З -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател Пб. 1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОА ИНА - ИСУЛ ’ ’ЕАД''



Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател П6.3 - в представеното предложение са предложени мерки за недопускане 
на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на настъпването 
им.

10.ДЗЗД ’’Стройком-Марсен”:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
20 т„ в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 -  От. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - посочена е визия и подход за изпълнение на обекта. Описани са 
етапите и технологиите за изпълнение на работите предмет на заданието Видна е 
техническата документация обезпечаваща недопускането на грешки. Посочени са 
дейностите по контрол на отделните операции. Предвидена е система за замяна, 
защитаваща интереса на Възложителя.
Подпоказател П4.2 - Разработени са отговорностите на отделните специалисти и тяхната 
заменяемост при отсъствие.
Подпоказател П4. 3 - не са развити добре начините на вътрешно фирмената комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т„ подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Разработен е и метод за работа при несъответсвия. 
Подпоказател П5.3 -  посочени са произхода, доставчика и вида сертификати на 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. Непълно е описана 
дейността по съгласуване и контрол на материалите.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им” -  експертната оценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател 
П6.1 - 10т., подпоказател П6.2 - 10т., подпоказател П6.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск.
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател Пб.З - в представеното предложение са предложени мерки за недопускане 
на дефинираните аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на настъпването 
им.

11. „Балканстрой София” АД:

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД’'



0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
30 т„ в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:
Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Посочени са дейностите по контрол на отделните операции. Не са описани технологиите 
на облицовките, пвц настилките, видеоконтрола. Предвидена е система за замяна, 
защитаваща интереса на Възложителя.
Подпоказател П4.2 - Разработени са отговорностите на отделните специалисти и тяхната 
заменяемост при отсъствие.
Подпоказател П4.3 - Описани са начините на вътрешно фирмената комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 20 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т„ подпоказател П5.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Представено е и описание за работа при несъответствия 
Подпоказател П5.3 -  описани са стъпките на дейността по съгласуване и контрол на 
материалите, но не са посочени произхода, доставчика и вида сертификати на 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект. На основание на 
липсата на информация за материали, съобразени с предоставеното КСС в заданието, не 
може да се определи какви материали оферента е предвидил (и съответно оферирал в 
плик 3) и на този етап Възложителя не може да провери достоверността на по-горното.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 10 т„ в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - От., подпоказател П6.3 -  От.
Мотиви:
Подпоказател Пб. 1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 -  участникът не е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател Пб.З - участникът не е предложил мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на настъпването им.

12.ЕТ”Васил Костов”:

0 Показател П4 „Предлаган подход, план за работа и организация” -  експертната оценка за 
съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя е 
30 т., в т. ч. подпоказател П4.1 - 10т. и подпоказател П4.2 - 10т„ подпоказател П4.3 -  10 т. 
Мотиви:

Подпоказател П4.1 - участникът е посочил визия и подход за изпълнение на обекта. 
Описани са етапите и технологиите за изпълнение на работите, предмет на заданието. 
Посочени са дейностите по контрол на отделните операции. Предвидена е възможност за 
замяна, защитаваща интереса на Възложителя.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ "ЕАД”



Подпоказател П4.2 - участникът е посочил в табличен вид отговорностите на 
специалистите (техническия ръководител, специалист(експерта) по съответната част и 
координатора по ЗБУТ) и е отбелязал при кои специалисти е възможна заменяемост. 
Подпоказател П4.3 - участникът е посочил начини на вътрешно фирмената комуникация.

0 Показател П5 „Стратегия за вътрешно фирмен контрол и качество на строителните 
процеси участника” -  експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател П5.1 - 10т„ 
подпоказател П5.2 - 10т., подпоказател П5.3 -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П5.1 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя.
Подпоказател П5.2 - участникът задълбочено и подробно е описал всички аспекти на 
изискванията на Възложителя. Представено е и описание за работа при несъответствия 
Подпоказател П5.3 — Описани са стъпките по дейността по съгласуване и контрол на 
материалите, като са посочени произхода, доставчика и какви сертификати притежават 
материалите, които са предвидени за изпълнение на настоящия обект.

0 Показател П6 „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за избягване и 
предотвратяването им”-експертната оценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с изискванията на възложителя е 30 т., в т. ч. подпоказател П6.1 - 10т„ 
подпоказател П6.2 - 10т., подпоказател Пб.З -  10 т.
Мотиви:
Подпоказател П6.1 - участникът е описал всички определени от Възложителя рискове и е 
представил конкретни мерки за недопускане на съответния риск;
Подпоказател П6.2 - участникът е описал конкретни похвати по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.
Подпоказател Пб.З - участникът е предложил мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти на риска, чрез които е възможно да се попречи на настъпването

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите предложения. 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на 23.04.2015г.

Комисия:

Председател: Евгени Тодоров.

Членове: 1. инж. Дончо Пенчев

2. инж. Вл. Николс

3. инж. Елвис Маринор—■ '  —

4. инж. Жулиета Маш

5. Владимир Вълков ...\

6. Румяна Доганова ..
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