СО - Р А Й О Н

ВИТОША

Обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с
предмет: „Авариен ремонт и рехабилитация на мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево, Район Витоша“

ПРОТОКОЛ
от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка за избор на
Изпълнител чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г., обявен по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Авариен ремонт и
рехабилитация на мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево, Район Витоша“

Днес, 13.11.2018 г. в заседателната зала на Район Витоша - СО, находяща се в
административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Слънце“ №2, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № РВТ18-РД 92-14/13.11.2018 г. на Възложителя и
имаща за задача разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени от
Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г. за
участие в провеждания по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП вътрешен конкурентен избор на
Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт и рехабилитация на
мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево, Район Витоша”, съобразно
утвърдена от Кмета на Район Витоша-СО Покана за подаване на оферти № РВТ18-ТД263290/01.11.2018 г.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя на основание чл. 82,
ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав:
Председател: Борислав Томирков - Заместник кмет на Район Витоша-СО.
Членове:
1. Диана Тонова – Началник отдел „ПНОУОССЧР“;
2. инж. Радмила Котева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на
Район Витоша – СО;
3. инж. Росица Кукева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на
Район Витоша – СО;
4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото от нея заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
решения, няма основания определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни
членове да присъстват при извършване на действията на Комисията на днешното ѝ
заседание.
Запечатаната опаковка с единствената оферта, депозирана за участие в обществената
поръчка беше предадена на Председателя на Комисията от служител в деловодството на
Район Витоша в 14:40 часа, удостоверено с подписването на протокол, с обхват и
съдържание, в съответствие с чл. 48, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ППЗОП.
Председателят на Комисията откри заседанието в 15:00 часа, след което оповести на
членовете на Комисията съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП
входящ регистър на офертите, с цел запознаването им с името (фирменото наименование)
на единствения Потенциален Изпълнител, депозирал оферта за участие в провеждания
вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществената поръчка.
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Председателят на Комисията съобщи наименованието на Потенциалния Изпълнител,
подал в рамките на обявения краен срок (17:00 ч. на 12.11.2018 г.) оферта за участие в
провеждания вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г., а именно:

№

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Оферта, вх. №, дата и час

1.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД,
Гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3

РВТ18-ТД26-3421/12.11.2018 г.,
подадена в 15:31 ч.

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на
Комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Потенциалния
Изпълнител, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал.
13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
I. Приключвайки с описаните действия и направени уточнения, относно редовността
на офертата, а именно:
(1) същата е представена в срок,
(2) в запечатана непрозрачна опаковка и
(3) е с ненарушена цялост,
Комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на
единствения, участващ в избора Потенциален Изпълнител, спазвайки следната процедурна
последователност:
След отваряне на външната опаковка, съдържаща офертата, депозирана от „Нивел
Строй“ ЕООД за участие във вътрешния конкурентен избор, Комисията извърши проверка
относно редовността на комплектуване на документите, съставляващи съдържанието на
опаковката, въз основа на която проверка установи наличието на:
(1) Папка, съдържанието на която се заключава в представените опис на
документите в офертата и Единен европейски документ за обществени поръчки –
представен на електронен носител, в нередактируем формат, цифрово подписан,
(2) Отделен класьор, съдържащ Техническото предложение, направено от
Дружеството за участие във вътрешния конкурентен избор, в което число и:
а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр. №2, с приложени
към него:
- Строителна програма за организация и изпълнение на договора;
- Линеен календарен график с диаграма на работната ръка;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, конкретизирани и индивидуализирани
в Раздел IV, т. 2.3.3. – т. 2.3.7. от Поканата за подаване на оферти № РВТ18-ТД263290/01.11.2018 г. на Кмета на Район Витоша – СО,
- електронен носител, в съдържанието на който е записано сканирано копие на
гореизброените документи,
(3) отделен, непрозрачен, запечатан плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След така извършената от нея формална по характера си проверка, относно вида и
обема на изискуемите документи за допустимост в провеждания вътрешен конкурентен
избор, Комисията пристъпи към отваряне на плика, наименован „Предлагани ценови
параметри”, в резултат от което установи, че ценовата оферта на „Нивел строй“ ЕООД е
представена съгласно изискванията, одобрени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по
утвърдения образец №8 – на хартиен и електронен носител.
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Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Потенциалния Изпълнител за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане в обхвата
на обществената поръчка, възлизащо на:
- 108 300,89 лв. (сто и осем хиляди триста лева и осемдесет и девет стотинки),
без вкл. ДДС,
или
- 129 961,06 лв. (сто двадесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един
лева и шест стотинки), с вкл. ДДС.
Констатира се, че към ценовата оферта са приложени: показатели за ценообразуване
(Приложение №1 към обр. 8), попълнена, подписана и подпечатана Количественостойностна сметка – по приложение №2 към обр. №8.
След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, Комисията прие
единодушно решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от
ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност – да приложи по аналогия
разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, като в изпълнение на така приетото от помощния
орган Решение, трима от членовете на Комисията подписаха в цялост съдържащите се в
офертата на Потенциалния Изпълнител Техническо и Ценово предложения, подлежащи на
оценка, съгласно Поканата на Възложителя, на основание на която се провежда настоящия
вътрешен конкурентен избор.
**********************************************************************
II. Комисията продължи работа, извършвайки проверка за съответствието на
представените документи, касаещи допустимостта на Потенциалния Изпълнител, в
съпоставка с утвърдените от Възложителя минимални изисквания, утвърдени като
критерии за подбор в настоящето възлагане.
В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените
документи в офертата (изброени в предходния раздел), едновременно с което ръководейки
се от изискванията, разписани и утвърдени в Покана № РВТ18-ТД26-3290/01.11.2018 г.,
отправена до Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г. по реда и при условията на чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, които изисквания са
относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи както съответствието с поставените от Възложителя
условия към личното състояние на Потенциалните Изпълнители, така и покриването от
тяхна страна на минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор,
Комисията установи, че в представената от „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД оферта за
изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи документи.
Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани
в представения в офертата Единен европейски документ за обществени поръчки, беше
установено, че в съдържанието му няма непълноти, липси и/или несъответствия с
утвърдените от Възложителя условия (минимални изисквания) за допустимост,
съобразно одобрените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в
провеждания вътрешен конкурентен избор.
III. Въз основа на горните констатации и обоснованите от нея изводи по отношение
съответствието на представените от Потенциалния Изпълнител документи за допустимост,
разписани от Възложителя в Поканата за представяне на оферти, Комисията прие за
установено следното:
Единствената оферта, подадена за участие в провеждания вътрешен конкурентен
избор от „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние, както и на поставените в Покана № РВТ18-ТД26-3290/01.11.2018 г.
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минимални изисквания за годност (правоспособност), за икономически и финансови
възможности, както и за технически и професионални способности за изпълнение на
дейностите от предмета на възлагане с настоящата обществена поръчка, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното от
Потенциалния Изпълнител предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
утвърдения от Възложителя критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“.
IV. Предвид така направените от нея изводи, Комисията допуска до разглеждане по
същество и до оценка (при спазване на утвърдената от Възложителя Методика),
Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано като част от Техническото
предложение и от офертата на обсъждания Потенциален Изпълнител, а именно:
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
***********************************************************************
V. Следвайки така приетото от нея Решение да допусне до етап преглед и оценка
Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в единствената подадена във
вътрешния конкуретен избор оферта, Комисията, в качеството си на помощен орган на
Възложителя, продължи работа, изпълнявайки вменените ѝ от Възложителя задължения и
отговорности за преглед, анализ и съпоставка на Техническото предложение, направено от
допуснатия Потенциален Изпълнител, спрямо конкретните предварителни изисквания и
условия, поставени от Възложителя към изпълнението на дейностите, предмет на
обществената поръчка, както и последващата му оценка, съобразно одобрената за целите на
настоящето възлагане Методика за комплексна оценка на офертите, в съответствие с
възприетия критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“, въз основа
на което намира за установено следното:
Потенциалният Изпълнител е представил Предложение за изпълнение на поръчката,
изготвено по образец №2, утвърден от Възложителя към Покана №РВТ18-ТД263290/01.11.2018 г., в съдържанието на което е включено следното:
 Предлаганият от Потенциалния Изпълнител срок за изпълнение на дейностите от
обхвата на възлаганата обществена поръчка е 30 (тридесет) календарни дни, но не покъсно от 31.12.2018 г.
 Предлаганите от Дружеството гаранционни срокове за видовете СМР и
съоръжения са както следва:
- за нови конструкции (нови укрупителни стени) – 10 (десет) години;
- за ремонтни работи на съоръжения - 4 (четири) години;
- за всички останали СМР - 2 (две) години.
Направено е уточнение, че гаранционните срокове започват да текат от датата на
получаване на Разрешение за ползване на обекта.
 Потенциалният Изпълнител е декларирал, че е запознат с обстоятелството, че ще
бъде отстранен от участие при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за
съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линейния си график, както и ако срокът за
изпълнение, предложен от него е в различна мерна единица, и/или е констатирано
разминаване между предложения от него срок за изпълнение и Линейния график, извън
математически допустимото закръгляване при изчисление.
 Представена е декларация за запознатост на Икономическия оператор с
поставеното условие, че предложените от него Строителна програма и Линеен график са
взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част, както и
че тяхното съответствие е задължително и липсата на такова ще се счита за оферта, която
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за
отстраняването му на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
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 Потенциалният Изпълнител е поел ангажимент при изпълнение на всички СМР да
спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към
него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение
предмета на възлагане.
 Заявено е още, че материалите, които ще влага при изпълнение на възлаганата му
обществена поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или
декларации за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Като Приложение №1 към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката е
представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, в
съдържанието на която е разписано следното предложение на Потенциалния Изпълнител за
изпълнение на строителството, обект на интервенция в обхвата на настоящата обществена
поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от
ЗОП, както следва:
Строителна програма за организация и изпълнение на договора
Казано е, че предлаганата от „Нивел строй“ ЕООД Строителна програма за
организация и изпълнение на договора е изготвена в съответствие и при стриктно
съблюдаване изискванията на Възложителя за необходимо минимално съдържание.
1. Организационно – техническа част
Организация на работната площадка и описание на всички етапи и дейности,
необходими за изпълнението на предмета на поръчката
Обърнато е внимание, че съобразно изготвения и одобрен от Възложителя проект,
строителните работи, обхващат „изграждане“ на следните етапи:
(1) Подготвителни работи - изпълнява се временното строителство, прави се
временнен път, който преминава през дерето. Върху 3 броя стоманобетонови тръби се
прави земно насипен път, който ще се ползва по време на изпълнението на 1-ви и 3 -ти етап.
Преминаването на тежкотоварни автомобили върху временния път ще бъде забранено.
(2) Основно строителство, което също е разделено на етапи:
- първи етап - изпълнение на ивица 4-ри метра ширина от моста, заедно с
прилежащите ѝ стени на крилата и дъно дере и пренасочване на движението през дерето
върху времения път.
- втори етап - изпълнение на останалите 2 метра от ширината на моста заедно с
прилежащите му стени на крилата, пускане на движението върху изградената част
- трети етап - асфалтиране на пътното платно върху мостта заедно с 15 м. от двете
страни на моста. Отбиване на движението върху временният път.
Потенциалният Изпълнител твърди, че той е определил следните основни етапи за
изпълнение на поръчката по последователността на тяхното изпълнение:
- Етап 1 – Подготвителни работи и временно строителство;
- Етап 2 – Основно строителство;
- Етап 3 – Приключване и демобилизация.
Посочено е, че избраният подход от Дружеството е за последователно изпълнение на
етапите, като:
- първо ще се изпълни подготвителния период в 1-вия ден след подписване на
Протокол обр. 2а. В този етап са включени дейности по организиране на работна площадка,
осигуряване на безопасни условия на труд, мобилизация на всички ресурси и др.
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- След него ще се изпълнява втория етап (основно строителство) от 2-рия до 29-тия
ден след подписване на Протокол обр.2а. Този етап ще включва изпълнението на всички
строителни работи, тестове, съставяне на документи по Наредба 3/31.07.2003 г. и всички
съпътстващи дейности.
- Следва предаване на обекта от 30-тия ден след подписване на Протокол обр.2а.
Този етап ще включва изготвяне на екзекутивна документация, почистване на строителна
площадка, демобилизация на останалите ресурси и подписване на Констативен акт обр.15.
Поет е ангажимент, че извън срока за строителство се предвижда гаранционен
период, включващ обходи през шест месеца за констатиране на компрометирани работи и
набелязване на мерки за тяхното поправяне.
 Етап 1 – Подготвителни работи и временно строителство
Казано е, че преди започване на строително-монтажните работи Потенциалният
Изпълнител ще съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда.
Всички работни места, складове и др. ще бъдат обезопасени със съответните ограждения,
предпазни устройства и приспособления.
В подготвителния етап ще се извърши мобилизация на ресурсите – човешки и
технически.
Посочено е, че ще бъдат изготвени списъци, в които поименно ще бъдат определени
работниците, машинистите и водачите на автомобилите, които ще бъдат ангажирани за
работа на обекта, както и тяхното разпределение по екипи и етапи на изпълнение. За всяка
машина и автомобил ще бъде посочен титуляр и негов заместник. Изпълнителският състав
и техническият персонал ще преминат инструктажи по ЗБУТ, околна среда и ще бъдат
запознати с цялата информация относно бъдещата организацията на работа на обекта и
методите на строителството. Ръководителят на механизацията и автотранспорта ще
извърши мобилизация на техническите ресурси на дружеството. Всички машини,
автомобили и малогабаритна техника, които ще вземат участие в работата на обекта, ще
преминат предварителен преглед за оценка на експлоатационното им състояние и в случай
на необходимост ще бъдат своевременно ремонтирани, така че да пристигнат на
строителната площадка в отлично техническо състояние. Обещано е да бъдат предвидени
мерки за изпълнение в случай на отказ на машина/ автомобил.
Предложено е всички дейности, включени в подготвителния етап да бъдат
извършени със следното звено, комплектовано с механизация и работници:
- бордови автомобил - 1 бр.;
- автокран - 1 бр.;
- самосвал - 2 бр.;
- багер - 1 бр.;
- влекач с ремарке - 1 бр.;
- работници – 6.
Декларирано е, че изпълнението на всички видове строителни дейности ще бъде
съгласно договора за строителство, проектите, чертежите, техническите спецификации и
приложенията към договора. Целият ръководен и технически персонал има необходимата
квалификация и опит и ще следи за качественото им изпълнение.
Казано е, че за целите на предмета на поръчката, Дружеството ще създаде
подходяща организационна структура, така че изпълнението на договора да бъде
подсигурено за качествено и навременно завършване.
Поет е ангажимент, че като Изпълнител, Дружеството ще мобилизира необходимите
човешки ресурси, машини, техника, оборудване и материали, в съответствие с представена
програма за изпълнение на строително-монтажните работи. Подготовката за работа ще
включва представяне за одобрение от Възложителя и строителния надзор на входящите
материали и технологично оборудване.
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Обещано е преди започване на работата на строителната площадка да се уточнят
задълженията на страните по договора и да се извърши оценка на риска.
За гарантиране качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи,
чрез постоянни мероприятия по наблюдение, измерване, анализ на данните и подобрение на
процесите и за осигуряване на качествено предаване на крайния продукт ще се подсигури
лаборатория за окачествяване на входящия и изходящия продукт на обекта.
Потенциалният Изпълнител подробно и изчерпателно е изброил подготвителните
работи, които предвижда да извърши: подготовка и организация на строителната площадка,
обезопасяване на строителните участъци, обозначаване на строителните площадки,
временно строителство, обезопасяване на района на изпълнение, места със съсредоточена
работа.
Дружеството, в схематичен вид, е представило временната организация, което ще се
прилага при строително-монтажните работи, включително и необходимите мерки за
изпълнение на ВОД.
Икономическият оператор изчерпателно е описал разпределението на дейностите в
етапа на подготовка на строителните площадки на обекта.
 Етап 2 – Основно строителство
Посочено е, че етапът ще обхваща всички строително-монтажни работи на обекта,
включени в предмета на обществената поръчка.
Икономическият оператор е представил в табличен вид всички СМР предвидени за
изпълнение с начална и крайна дата, продължителност и обезпечеността им с материали,
механизация и работна сила.
 Етап 3 – Приключване и демобилизация
Поет е ангажимент, че при изпълнението на този етап ще се спазват процедурите за
оценка и приемане на изпълнените работи с държавните стандарти и предаване на обекта на
Възложителя. Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за
установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на
строителството ще са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж
технологичен порядък.
Продължителността на етапа ще бъде 2 дни и ще продължи от 28-ти ден до 29-ти
ден, като ще се изпълни със следните ресурси: бордови автомобил – 1 бр., автокран – 1 бр.,
самосвал – 2 бр., багер – 1 бр., влекач с ремарке – 1 бр., работници – 6 бр.
Подробно и изчерпателно Икономическият оператор е описал разпределението на
дейностите в този етап.
Описание на технологичния подход и технологичната последователност
Твърди се, че изпълнението на обекта ще се извърши съгласно разпоредбите на ЗУТ
и ЗОП, подзаконовите нормативни актове, техническите правила, норми и нормативи, като
Дружеството ще се съобрази с всички изисквания на Възложителя, подробно описани в
проекто-договора, техническата спецификация, „указанията към участниците в
процедурата“ и „доуточнени в отговорите на възникналите въпроси“. Стриктно ще се
придържа към изискванията заложени в проектите.
Сочи се, че поради комплексността и сложността на обекта е предвидено
строителството на някои от дейностите да се застъпва по време, като те ще се изпълняват от
различни звена – хора и механизация.
Описани са аргументи за приетата технологична последователност и срокове за
изпълнение.
Технологична последователност на предвидените за изпълнение работи
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В тази част на предложението си Икономическият оператор дословно е преписал
съдържанието на изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел II, т. 1 от Поканата
за представяне на оферти, свързано с конструктивното и пътното решения за изпълнение на
обекта.
Посочено е, че преди започване на строителството ще бъде премахната връхната
конструкция и горната част от крилата извън зоната на моста, които са от стоманобетон, за
да се даде възможност за изпълнение на тротоарите.
След което се освобождава укрепващото скеле и започва изпълнението, съгласно
проекта.
Укрепващото скеле в зоната на съоръжението ще осъществи от кофражно платно с
насрещно подпиране чрез разпонки. Разпонките ще бъдат дървени бичмета, заклинени с
дървени клинове, за да се получи добър контакт. Възможно е вместо дървени бичмета да се
използват метални разпонки с възможност за натягане чрез евентуални винтови системи.
Укрепващото скеле на крилата от към оттока ще стане чрез използване на кофражни платна
и греди - укрепени наклонени подкоси.
Казано е, че наклонението подкоси ще се закрепи за терена по подходящ начин, като
е даден пример с предварително забити метални колове в терена.
Дадено е обещание по време на строителството да се спазват всички изисквания на
нормативните документи и добрата строителна практика.
Изпълнението на дънната плоча, както и на праговете - да се изпълни в сух период,
без наличие на вода в дерето.
При изпълнението на горната плоча ще се използва подпорно скеле, което ще е
проектирано и изпълнено така, че да бъде с осигурена носимоспособност и пространствена
устойчивост, като се имат предвид наклоните на дънната плоча и плочата от връхната
конструкция.
Бетонното покритие на армировката ще се осигурява с подходящи пластмасови
фиксатори. Ще се вземат всички необходими мерки за фиксирането на армировката в
проектното ѝ положение и за доброто уплътняване на бетонната смес.
В съответствие и с пътното решение ще се монтира предпазна ограда клас H2W4,
комбинирана с парапет за пешеходци. От двете страни на моста ще се завърши в
съответствие с изискванията на нормативната база за ограничителни системи за пътища.
Всички бетонни повърхности, които попадат в контакт с почва ще се обмажат с
хидроизалация.
Хидроизалацията върху пътната плоча ще бъде листове, с възможност за директно
полагане на асфалтобетонната смес, без допълнителни защитни пластове.
Всички видими бетонни повърхности ще се импрегнират с подходящ материал с цел
по-добра защита от атмосферни въздействия.
Пояснено е, че поради невъзможност от обследване на съществуващите
конструктивни елементи, намиращи се под насип и елементите, обвързани с оформянето на
терена извън съоръжението, е възможно да има необходимост от промяна на размери и
оформяне на отделни елементи. Дадено е обещание тези промени да се съгласуват с
проектант- конструктора.
 Разваляне на съоръжението
Посочено е, че дейността включва разваляне на съществуващата настилка,
включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.
За разкъртване на настилката ще се използва компресор и къртач, разрушената
настилка ще се натоварва с багер и транспортира със самосвал до депо, предварително
съгласувано с Възложителя.
Развалянето на съществуващия изравнителен бетон ще се изпълни с компресор и
къртач. Раздробения материал ще бъде събран на купчини с помощта на челен товарач и
подготвен за натоварване и извозване. След развалянето на бетона, той ще се натоварва с
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багер и транспортира със самосвал до депо, предварително съгласувано с Възложителя.
Развалянето на съществуващия стоманобетон ще се изпълни с компресор и къртач, а
армировъчната стомана ще се изреже с машина с диск за рязане на метал. Раздробения
материал ще бъде сортиран и събран на купчини с помощта на челен товарач и подготвен за
натоварване и извозване. След развалянето на бетона, той ще се натоварва с багер и
транспортира със самосвал до депо, предварително съгласувано с Възложителя.
Развалянето на съществуваща каменна зидария ще се изпълни с компресор и къртач.
Раздробения материал ще бъде събран на купчини с помощта на челен товарач и подготвен
за натоварване и извозване. След развалянето на зидарията, същата ще се натоварва с багер
и транспортира със самосвал до депо, предварително съгласувано с Възложителя.
Развалянето на съществуваща хидроизолация ще се изпълни с багер. Развалената
хидроизолация ще бъде събрана на купчини с помощта на челен товарач и подготвена за
натоварване и извозване. След развалянето на хидроизолацията, същата ще се натоварва с
багер и транспортира със самосвал до депо, предварително съгласувано с Възложителя.
Подробно са разписани работите по демонтаж на съществуващи парапети, съгласно
временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване,
транспортиране в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и
всички свързани с това разходи.
 Ремонтни работи на съоръжението
Посочено е, че разчистването на терена ще се започне след подписан Протокол обр.
2а и след въведена временна организация на движение в съответния работен участък. Ще се
направи предварителен опис на дърветата, които трябва да бъдат защитени. Депата за
извозване на отпадъци ще се съгласуват предварително с Възложителя, общинската
администрация и всички заинтересовани служби и ведомства. Ще се почисти
съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за времено ползване от дървета,
храсти и всякаква друга растителност. Корените на дърветата и храстите ще се премахнат
на дълбочина по-голяма от 60 см. под нивото на земната основа при насипите или под
нивото на земното легло при изкопите. В площите извън зоните на пътните изкопи и
насипи корените на растителността ще се премахнат на дълбочина по-голяма от 30 см. под
нивото на прилежащия терен. Когато в обхвата на пътя и площадките за временно ползване
попаднат съществуващи затревени банкети, ще се изземат горните 10÷15 см.
 Доставка и изливане на място на бетон, включително кофраж и всички
необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи
Посочено е, че всички бетонови работи ще се изпълнят от бетонова смес, която има
предварително предписан състав въз основа на резултатите от изпитването на пробни тела,
приготвени от пробно забъркване.
При изпълнението на бетоновите и стоманобетонови работи ще се имат предвид
съответните стандарти. Конкретно за обекта, стоманобетоновите елементи ще се изпълнят
от стоманобетон с клас по якост на натиск на бетона С12/15; С35/37; С35/45.
Съставът на бетона ще се установи въз основа на изпитването на лабораторни
бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки),
с които ще се работи на обекта като пробните тела ще се уплътняват до същата степен, до
която ще се уплътнява бетона на обекта.
Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес
ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът ще се полага в рамките на 90
минути след производството му, с помоща на бетонпомпа. Бетонът, който ще се влага, ще
притежава сертификат и ще съответства на предписанията. В случай на липса на
сертификат, ще бъдат приложени документи от оторизирана лаборатория, които доказват
качествата на бетона и съответствието му с проектните предписания.
При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи
ще бъдат изпълнявани само при наличие на съответни указания. След завършване на
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бетонирането ще се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия
(съсъхване, поява на пукнатини и др.).
Полагането на бетоновата смес ще се организира така, че отделните елементи да се
бетонират без прекъсване. Особено внимание ще се обърне на доброто уплътняване на
бетоновата смес при полагането ѝ.
Всички фуги, явяващи се в резултат на технологично или принудително прекъсване,
ще се обработят по подходящ начин, преди подновяването на бетонирането. В процеса на
полагането и свързването на бетона системно ще се правят наблюдения върху неговата
температура и температурата на околната среда, както и редовно ще се вземат пробни тела
за проверка качествата на бетона. Всички резултати от изпитванията и наблюденията ще се
вписват в дневника за бетоновите работи.
Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните
и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За
целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Дървеният
материал за кофраж ще отговаря на всички стандарти по БДС.
Изпълнението на кофража ще осигури поемането на предвидените постоянни и
временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той ще
осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени
конструкции.
Кофражът ще бъде изграден с точност и ще бъде устойчив, с адекватни подпори, за
да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности
няма да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички
прекъсвания и кутии според изискванията ще бъдат поставени в правилна позиция преди
изливането на бетона.
 Армировка клас B500 в съответствие с изискванията на ТС, всички диаметри
оребрена стомана
Посочено е, че армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и
монтира в пълно съответствие с изискванията. Заменянето на един вид армировъчна
стомана с друг ще се разрешава само след съгласуване. Ще се спазват всички БДС
стандарти.
Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана
ще отговарят на БДС.
Казано е, че всички типове стомана ще да бъдат доставени от фирми с валидни
сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна
стомана. Няма да бъде допускано фасониране и огъване на армировката при температура
по-ниска от 5ºС без позволение. Няма да се допуска повторното огъване на стоманените
профили без позволение. Арматурното желязо ще бъде внимателно съхранявано, няма да се
хвърля от височина, както и няма да се причиняват удари и механична увреда по време на
използването му. По времето на изливане на бетона, арматурното желязо ще бъде чисто и
свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят
качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката ще се монтира в кофражните
форми без каквито и да било повреди. Арматурното желязо ще бъде позиционирано
(фиксирано, с подходящи средства, фиксатори и др.) преди изливането на бетона и ще бъде
осигурено срещу преместване.
 Обмазване на бетонни повърхности с хидроизолационен битум, всички свързани с
това разходи
Сочи се, че за хидроизолация се предвижда обмазване на бетонови повърхности с
хидроизолационен битум, като той ще бъде категория 85/25, съгласно БДС ЕN 13304,
придружен с декларация за експлоатационни показатели. Хидроизолацията ще се изпълнява
върху суха и чиста бетонова основа при температура на повърхността на основата и на
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въздуха не по-ниска от + 5°С. Изпълнението на хидроизолацията ще започне след изготвяне
на протокол за приемане на основата.
Казано е, че всички етапи от изпълнението на хидроизолацията „трябва да“ се
извършват под контрол, съгласно изискванията на производителя.
 Поставяне на листова хидроизолация и всички, свързани с това разходи
Посочено е, че хидроизолацията представлява система от материали, чиято основна
функция е предпазването на бетоновата плоча от въздействието на вода, химически агенти
и други агресивни фактори, причиняващи корозия на бетона и армировката на
конструкционните елементи.
Вида на материалите, използувани за изпълнението на хидроизолацията ще бъде в
съответствие с изискванията на проекта. Използваният грунд за грундиране на бетоновата
основа, преди изпълнението на листовата хидроизолация, „трябва да“ бъде с вискозитет,
позволяващ безпрепятственото попиване в бетона без образуване на кора.
Посочено е, че листовите хидроизолации, на основата на полимермодифициран
битум „трябва да“ отговарят на изисквания, представени в конкретна таблица,
инкорпорирана в текста на предложението. Дадена е гаранция, че при доставката, листовите
хидроизолации ще са придружени с декларация за експлоатационни показатели в
съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.
Всички етапи от изпълнението на хидроизолацията ще се извършват под контрол,
съгласно изискванията на производителя. На междинно приемане подлежи всеки отделен
пласт на хидроизолационната система, като се проверява адхезията към бетоновата основа
и на застъпванията на листовите материали.
 Доставка и полагане на насип от подходящ материал
Твърди се, че насипите „могат да“ се изграждат с почви от групите А-1 и А-2 или
със стабилизирани почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 от груповата класификация на
почви и смеси от почви и зърнести материали.
Сочи се, че горните 0,5 м. от короната на насипа (зона А) „трябва да“ се изграждат
с почви от групи А-1 или А-2-4 и А-2-5 от груповата класификация на почви и смеси от
почви и зърнести материали (табл. 3102.1) от ТС на АПИ.
Насипните материали, които „трябва да“ се използват за изпълнението на насипа
под горните 0,5 м. (зони Б и В и частта под зона В), трябва да включват почви от групите А1 и А-2 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали (табл.
3102.1) от ТС на АПИ.
Материалът за насип ще бъде положен в последователни пластове, пълната
широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива
дължини, които ще са удобни за навлажняване и подравняване, както и на методите за
уплътняване, които ще са възприети.
 Кофражни работи
Казано е, че кофражът е предназначен да предаде необходимата форма на бъдещата
стоманобетонна конструкция и да запази тази форма до втвърдяване на бетона. Кофражът
ще се изработва и монтира с необходимата точност, той ще бъде здрав и с достатъчна
коравина, за да не провисва, също така той ще се сглобява и разглобява (декофрира) лесно и
бързо. Елементите на кофража се свеждат до три основни: кофражна форма, укрепващи
средства и носещо скеле.
Кофражът ще се изпълни така, че да издържа възможно най-неблагоприятната
комбинация от общото тегло на кофража, армировката и бетона: конструктивни
натоварвания, включително ефекти на полагането, уплътнението и строителния трафик:
натоварвания от вятър и сняг. Той ще бъде добре укрепен в хоризонтална посока, за да се
осигури стабилност. Кофражът няма да допуска деформации и увреждане на конструкцията
при изливане на бетона, както и при вибрации.
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След декофрирането на кофража в изискуемите срокове и отстраняване на
крепежните елементи ще се проверят нивата, за да се определи степента на остатъчните
провирания и ще се уведоми конструктора.
Преди бетониране кофража ще се почисти.
Декофрирането на кофража ще стане без да се нарушава, уврежда или претоварва
конструкцията. Декофрирането ще започва с освобождаване и сваляне на окрепващите
средства след това страничните кофражи ще се отлепват и демонтират. Вертикалните
подпори на скелето ще се отпускат чрез винтовете. Ще се отлепват дъната на кофражните
форми като бетонът и кофражните форми ще се предпазват от повреди. Отпускането на
скелето при тежки натоварвания ще се извършва на етапи и последователност, установена в
проекта. Демонтираните кофражни елементи ще се почистват и приготвят за следваща
употреба, повърхностите ще се намазва с кофражно масло.
 Армировъчни работи
Армировката ще се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с
периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в проекта.
Армировъчната стомана „не трябва да“ бъде складирана непосредствено на земята,
„не трябва да“ бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне
деформация на прътите и мрежите.
Изпълнението „трябва да“ бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на
прътите и ТС. Армировъчната стомана ще бъде защитена от повреди по всяко време, вкл.
когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да
има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време
на закрепването й и при последвалото бетониране.
Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди.
Проектното положение на армировката в кофража ще бъде осъществено с такива средства
(фиксатори, столчета и др.), които да възпрепятстват изместване по време на монтажа и
бетонирането и да осигуряват необходимото бетоново покритие.
 Бетонови работи
Всички бетонови работи ще се изпитат, извършват, проверяват, приемат и одобряват
съгласно предписанията в Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции, проекта и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия ще се спазват
специфичните изисквания на ПИПСМР. Бетоновите работи ще се изпълнят от
квалифицирани работници, в пълно съответствие с одобрените проекти за обекта.
Бетона ще бъде произведен от бетонов възел съгласно ПИПСМР, транспортиран с
бетоновоз и положен с бетон помпа. Няма да се добавя вода към бетона на обекта, с което
се нарушава водоциментовия фактор и е възможно появата на пукнатини.
При бетониране при ниски температури ще се използват добавки пластификатори.
Няма да се използват добавки, съдържащи калциев хлорид.
Транспортирането на бетонните смеси от мястото на приготвянето до мястото на
полагането ще се извършва по такъв начин и с такива средства, че да се запазят
първоначалният състав и хомогенността на сместа.
Преди да започне полагането на бетона, всички повърхности на кофража ще се
почистят.
Преди всяко полагане на бетон, армировката ще се приема писмено в заповедната
книга от проектанта-конструктор, както и хоризонталността/вертикалността на кофража,
както и ще бъде извършена проверка, че всички необходими проектни отвори са оставени в
кофража.
Разстоянието между хобота, от който се излива бетона и съответната повърхност
няма да е по-голяма от 1,5 м, за да не се предизвика разслояване на бетоновата смес.
Неизползвания бетон след 1,5 час няма да се влага в кофража.
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Температурата на бетона няма да превишава 30°С при горещо време и няма да бъде
по-ниска от 5°С в студено време. Няма да се полага бетон върху замръзнали или заледени
повърхности. Няма да се допуска при полагане при зимни условия температурата на
бетонната смес да падне под 15°С. Няма да се допуска полагане на бетонната смес при
температура на въздуха по-ниска от -2°С.
Начина на уплътняване на бетонната смес ще осигурява плътно запълване на
кофражната форма и постигане на необходимата плътност в целия и обем, без да се допуска
разслояването й. За целите на уплътняването ще се използват вибратори с подходящ размер
на накрайниците в зависимост от гъстотата на армировката. Ръчно уплътняване ще се
допуска само в краен случай и то на малки, ограничени обеми от бетонната смес.
Продължителността на вибриране ще бъде такава, че да се получи необходимата плътност
без обаче да се допусне разслояване. Бетона ще се вибрира на пластове не по-дебели от 50
см.
Ще се използват няколко метода за уплътняване на бетона: трамбоване, вибриране,
вибровакуумиране.
Контрола на бетона за доказване на проектната якост ще става чрез вземане на
пробни тела. Бетоните тела ще отлежават в условията, дадени в съответния Български
стандарт и ще се изпитват на възраст 28 дни.
 Изкопни работи
Сочи се, че изпълнение на изкопни работи има предвидени на няколко места в
обекта, а именно:
- общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;
- почистване и профилиране на съществуващи земни окопи;
- изкоп в скални почви за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;
- изкоп за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани
окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване
на депо и оформянето му;
- изкоп за съоръжения според изискванията на ТС;
- ръчен изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране и
разтоварване на депо, съгласно изискванията на ТС.
Технологията за изпълнение на изкопите ще е следната:
- изкопите ще се извършва механизирано и ръчно;
- ще бъдат използвани механизация и методи на работа, които отговарят на
изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване;
- преди започване на изкопните работи ще се пресече достъпа на свободно течащи
води до работната площадка. „Съществуващите напоителни канали ще се спрат със
съгласието на заинтересованите власти или ще се вкарат в отвеждащи тръби, или ще се
изолират по друг начин“;
- при извършване на изкопните работи ще се гарантира максималното отводняване
на изкопа по всяко време;
- „ще се изградят такива временни водоотводни съоръжения, които да
гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на
обекта“;
- ще се осигурят, ще се монтират, ще се поддържат и ще се експлоатират такива
помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на
постоянните работи за разпоредения срок.
Изкопните работи ще се извършват в съответните линии, нива, размери и
дълбочини, както е указано в чертежите, проектите и в Техническата спецификация или
според нарежданията на Консултанта/Строителния надзор, а също така ще се предвиди и
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обслужващо работно пространство. Изкопните работи ще се извършат съгласно проекта и
ПИПСМР Земни работи. При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните
изисквания на ПИПСМР. Изкопните работи ще се извършат във възможно най-кратък срок.
Изкопът ще се приема от проектанта - конструктор и инженер геолог, непосредствено след
разкриването му.
Твърди се, че „изкопните работи в близост до съществуващи подземни
инфраструктури ще се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техни упълномощени
представители“. Нанесените щети ще бъдат възстановявани от Потенциалният
Изпълнител и ще са за негова сметка. В случай, че по време на изкопните работи се открият
непредвидени в проектите съществуващи подземни инфраструктури или маркировки
незабавно ще се уведомят собствениците.
Излишният изкопан материал ще се натоварва и ще се извозва на подходящо и
съгласувано с Възложителя място. За обслужване на багерите ще бъдат осигурени
необходимия брой и вид самосвали, съобразно транспортното разстояние до мястото на
депониране и обема на изкопания материал.
Изкопите за съоръжения ще се изпълняват с багер с обем на кофата до 1,5м3 и багер
с профилна кофа. При подходящи почви материала ще се оставя на отвал и ще бъде
използван в последствие за обратен насип или ще бъде вложен в насипа. При неподходящи
почви, ще бъдат извозени на депо. Последните 10 см. от изкопа винаги ще се изпълняват на
ръка за да се оформи дъното и да се постигне предписаната в проекта кота. Участъците от
мек материал, ронлива скала и шупли в котлованите и траншеите „трябва да“ бъдат
отстранени и получените дупки ще бъдат запълнени с бетон, или друг одобрен материал.
 Асфалтови работи
Казано е, че съгласно проекта и тръжната документация се предвижда изпълнение
на следните видове асфалтови работи:
- доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране
и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС;
- Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с
различна дебелина и ширина, съгласно ТС;
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с
показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено
състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество
подобряващо адхезията на битума;
- доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно ТС;
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон 0/5, за профилиране и изравняване на
пласт с дебелина 6 см. след уплътняване.
Използваните материали ще бъдат доставени от кариера „Ихтиман“ на
„Хидроминерал“ ООД, като ще отговарят на всички изисквания за качество в Договора.
Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство
на асфалтови смеси.
Доставката на материали ще бъде придружена със сертификат от производителя и с
протокол от изпитване в акредитирана и предварително одобрена от Възложителя
строителна лаборатория показващ че материалите отговарят на необходимите изисквания.
Асфалтовите смеси ще се доставят от Асфалтова база „Ломска база“, собственост на
„Щрабаг“ АД. Материалите ще бъдат съхранявани в депата на асфалтовата база,
разположени на постоянни площадки и транспортирани от трошачно-сортировъчната
инсталация до тях така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите,
одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, ще бъдат проверени и
изпитани преди използването им. Достъпът до депата ще бъде лесен за проверка и контрол
на складираните материали. Преди окончателно приемане на работата от Възложителя,
всички складови площадки ще бъдат възстановени в техния първоначален вид.
Декларирано е, че „Нивел строй” ЕООД ще осигури строителна лаборатория. Също
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така ще достави подходяща апаратура, за да може Възложителя да извършва всички
необходими изпитвания на материалите и смесите.
Проби от неуплътнена асфалтова смес ще се вземат от бункера за готовата смес на
асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от
уплътнена асфалтова смес ще се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN
12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав ще се определят, чрез екстракции,
както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN
12697-1и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на
асфалтовите ядки ще се определят в съответствие с БДС EN 12697-6. Пробните тела ще се
взимат в присъствието на човек от строителния надзор. Протоколи с резултатите от
изпитванията ще се предават своевременно за проверка и контрол на Строителния надзор.
Производство и полагане на асфалтова смес няма да се допуска при температура на
околната среда по-ниска от 5⁰С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи
условия. Износващи пластове няма да се полагат при температура на въздуха по-висока от
35⁰С.
Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и
напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат
контакт с асфалтовия пласт, ще бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се
осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка. Всички капаци и решетки на
съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти ще бъдат
монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.
Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ
след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в
уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт, предния
положен пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на ТС.
Напречните фуги между отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2м.
Асфалтовата смес ще отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на
пласта и нейната хомогенност.
Оборудването, използвано за уплътняване на асфалтовите смеси ще отговаря на
изискванията на ТС и ще бъде прието от Възложителя.
Обяснено е, че „поне три валяка ще бъдат подсигурени по всяко време за една
асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два двубандажни валяка.
Допълнителни валяци могат да се използуват толкова, колкото са необходими за
осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните
характеристики на повърхността. Работата на валяците ще бъде непрекъсната и
ефективна“.
Напречните фуги ще бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се
осигури равна повърхност на пласта. Фугите ще бъдат проверявани с лата, за да се
гарантира равност и точност на трасето. Фугите ще бъдат оформени в права линия и с
вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, ще се
възстанови вертикалността на челата и те ще се намажат с битумна емулсия, преди
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги,
положената асфалтова смес срещу фугата, ще бъде здраво притисната към вертикалния ръб
с бандажния валяк. Валякът ще стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на
оста, като бандажите застъпват не повече от 150 мм от ново положената смес при
напречната фуга. Валякът ще продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно
с 150 мм до 200 мм, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.
Надлъжните фуги ще бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на
напречните фуги. Изпълняваната лента „трябва да“ бъде по проектната линия и наклон и
да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, ще бъде плътно
притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от
асфалтовата смес ще бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването
ще се извършва с бандажен валяк.
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Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след
валирането на надлъжните фуги. Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта
по цялата дължина на ръбовете.
Първоначалното уплътняване ще следва веднага след валирането на надлъжните
фуги и ръбовете. Валяците „трябва да“ работят колкото е възможно по-близо до
асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне
нежелано разместване на сместа. Няма да се допуска температурата на сместа да падне под
110⁰С преди приключването на първоначалното валиране.
Основното уплътняване ще следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и
докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност.
Окончателното уплътняване ще бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк
в зависимост от одобрената от Възложителя схема на пробния участък. Окончателното
уплътняване ще бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за
премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в
близка последователност.
Опитните участъци ще бъдат изпълнени на място, което избере Възложителя с
комплекта машини които ще изпълняват съответния пласт асфалтобетон.
 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
съгласно ТС
За направата на първи битумен разлив Дружеството твърди, че ще използва разреден
битум средносгъстяващ се тип, който ще отговаря на изискванията дадени в ТС.
Количеството битумен материал, което ще се нанася, ще бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2.
Първият разлив няма да се нанася когато температурата на атмосферната среда е пониска от 5⁰С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични
условия.
Работната температура, при която се полага разредения битум ще бъде от 60⁰С до
85⁰С.
Оборудването ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на
изискванията на ТС, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка ще
бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра
четка. Четката има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и
на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за подобра подготовка на повърхността, ще бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и
автоцистерни и др.
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен
материал, прах и други свободни материали ще се премахнат от повърхността с механична
четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи
отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, ще се поправят
чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и
уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или
издухване на повърхността. След приемане на повърхността, ще се положи битумния
разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха
и/или прашна, то тя ще се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди
нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния
материал няма да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.
След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и
изсъхне, няма да се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди
необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 ч. след нанасянето на битумния
материал, то ще се положи покриващ материал (пясък) и след това движението на
превозните средства ще бъде разрешено по така обработените ленти. Покриващият
материал ще се разпръсква от камион, движейки се назад, така че гумите му да не се движат
върху непокрита (неопесъчена) повърхност.
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 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
съгласно Раздел 5800 от ТС
Битумната емулсия ще бъде бавно-разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или
C60BP1h или анионна и ще отговаря на ТС. Одобрената емулсия ще бъде разредена с
приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия ще
бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 кг/м2.
Вторият битумен разлив няма да се нанася, когато температурата на атмосферната
среда е по-ниска от 5⁰С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи
метеорологични условия.
Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия ще бъде
от 10⁰С до 60⁰С.
Оборудването ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на
изискванията, дадени в ТС, а също така, механична четка и компресор.
Механичната четка ще бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична,
въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 мм и дължина не
по-малка от 1800 мм. Четката ще има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се
устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива ще бъде
почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха,
калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи
петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен
материал ще бъдат коригирани. Повърхността ще бъде суха, когато се обработва с втория
битумен разлив.
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна
емулсия ще се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната
температура и количество. Ръчно пръскане няма да се допуска, освен за трудно достъпни
места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които
ще бъдат обработени, ще бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време
на нанасянето на битумния разлив.
Вторият битумен разлив ще бъде положен толкова време преди полагането на
следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване.
След полагането, повърхността ще бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще
бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт.
 Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на
пласта, съгласно ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ
проктор.
Дадено е „указание“, че използваните материали за изграждане на основни пластове,
необработени със свързващи вещества „трябва да“ съответстват на изискванията на БДС
EN 13242 +A1/NA и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия,
нефракциониран скален материал и изкуствен и рециклиран скален материал. Посочено е,
че общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със
свързващи вещества са дадени в ТС. Материалът ще бъде чист и свободен от органични
примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.
Преди да започне изграждането на основните пластове от скални материали,
необработени със свързващи вещества, Потенциалният Изпълнител ще изпълни опитен
участък с избраната смес.
Всеки опитен участък ще бъде изпълнен като ще се използват избраните материали,
пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на
изпълнение.
За изграждане на основни пластове скални материали, необработени със свързващи
вещества ще се използва следното оборудване:
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- автосамосвали за доставка на материала;
- автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност
73,5 кW;
- вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 т.;
- автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на
материала до достигане на оптимална влажност;
- тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 т., като теглото на използваните
валяци ще се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на
материала, който ще се използва.
Материалът за основен пласт ще се достави с автосамосвали и ще се разтоварва
върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката
равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването ще се извършва
със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до
достигане на проектната плътност, която „трябва да“ е не по-малко от 98% от
максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез
уплътняване по модифициран проктор, съгласно БДС EN 13286-2.
 Доставка и монтаж на предпазен парапет и еластична ограда
Видът, производството, размерите и допуските, начинът на монтаж на парапети за
пешеходци ще бъдат изпълнени по предварително изготвени проекти на производителя,
удовлетворяващи изискванията на СД CEN/TR 1317-6:2012.
Основните конструктивни елементи за парапети като стълбчета, решетъчни пана,
шини, ръкохватки, краища, носещи и свързващи елементи и части ще бъдат произведени от
материали съгласно проекта на производителя и с качества, доказани с приложими
изпитвания за декларация за експлоатационни показатели (ДЕП).
Преди започване на на работата ще се осигури проверено и обезопасено подходящо
техническо оборудване.
Всички заваръчни и монтажни работи ще бъдат изпълнени по начин и в
съответствие с проекта на производителя. За осигуряване качеството на монтажа ще има
инструкция за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност. Ще има доказателства за
качествата на влаганите материали – ДЕП, протоколи от изпитвания и доказателства за
компетентността на изпълнителния персонал.
Всички стоманени елементи за парапети ще бъдат антикорозионно обработени чрез
горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009, със средната маса на
покритието не по-малко от 500 гр./м2 и външен вид без дендрити, без мехури, без
натрупвания, грапавости и остри израстъци, както и непокрити площи. Репариране на
повредени поцинковани площи ще се извършва от завода, извършил горещото
поцинковане, в съответствие с т. 6.3 от БДС EN ISO 1461:2009.
Височината на изпълнена ограничителна система, мерена от горния ръб на
настилката до горния ръб на оградата, „трябва да“ бъде 750 мм ± 30 мм или съгласно
изпитванията на производителя.
Изградената стоманена ограничителна система „трябва да“ бъде подравнена по
дължина ± 30 мм/100 м и по височина ± 30 мм/100 м.
Всички бетонови работи, свързани с изграждането на ограничителни системи,
„трябва да“ бъдат изпълнени в съответствие с ТС. Всички допълнителни предпазни
устройства като буфери, насочващи устройства или пътно ограничителни системи за
пешеходци, „трябва да“ бъдат изпълнявани по одобрен проект на местата и по начин,
удовлетворяващи изискванията.
 Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС, включително всичи
свързани с това разходи и доставка и полагане на нефракционен скален материал,
съгласно ТС, включително всичи свързани с това разходи
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Посочено е, че пътните банкети ще се изпълнят в съответствие с напречните
профили на проекта и изискванията на ТС. Долният пласт на банкетите ще се изпълни от
нефракциониран скален материал, а горния пласт от скален материал с подбрана
зърнометрия, съгласно изискванията на ТС. В участъци, където ще бъдат монтирани
ограничителни системи, ако липсва специално предписание степента на уплътняване на
нови пластове в зоната на набиване на носещите стълбчета „трябва да“ е равна или поголяма от 95% и/или стабилизирана по начин при който е била изпълнена при изпитването
на ограничителната система съгласно БДС EN 1317.
Конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността
за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната
механизация
Поет е ангажимент да бъдат поставени информационни табели с информация за
срока на изпълнение на договорените строителни работи с начална и крайна дата на
работите. Съвместно с общинската администрация ще се уточни начина за информиране на
населението за предстоящите работи на обекта.
Предложените от Потенциалният Изпълнител начини и методи са:
- ще изготви информационни табели, които ще постави на често посещавани
обществени места, като магазини, училища, детски градини и други за времетраенето на
изпълнение на всекиучастък.
- ще ползва информационни карета в градския вестник.
- ще ползва информационния блок на местната кабелна телевизия.
Обходни маршрути и мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на
строителна механизация
Дадено е обещание дейностите да се изпълняват съгласно въведената временна
организация на движението, разработени в проектите за ВОБД и предоставени от
Възложителя. Пътните знаци ще указват посоките на движение на автомобилите. Твърди
се, че подробно описание на ВОД и обходни маршрути е направено в част ВОД. Ще
работят само необходимите за деня машини и автомобили. Всички изкопани земни маси ще
бъдат извозвани веднага.
При доставка на материали ще се избягва ненужния престой. Автомобилите ще
бъдат освобождавани от товара по-най бързия и ефективен начин. Дружеството е
предвидило маршрутите и часовете за доставка така, че да сведат затрудненията до
минимум.
Ще избягва всяко ненужно паркиране и струпване на строителна механизация и
автомобили.
Престоя на машини и автомобили ще бъде само на определените за това места на
временните складови площадки, съгласувани и определени от Възложителя.
Конкретни действия на персонала/инженерно-техническия състав и
изпълнителски екип/и, водещи до осигуряване на навременното стартиране и
оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на
строителството
За навременно стартиране и оптимизиране на работния процес Икономическият
оператор обещава да ангажира целия ръководен персонал за организиране на дейностите по
подписване на договора, подготовката на строителната площадка, въвеждането на ВОБД.
Казано е, че устойчивостта на изпълнението на договора ще се гарантира с факта, че
„Нивел строй“ ЕООД притежава необходимият човешки и технически ресурс за
изпълнението на поръчката. Сочи се, че състава си има технически лица, притежаващи
необходимата техническа правоспособност, опит и квалификация. При подписване на
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договор с Възложителя ще се изпълнява строителството в съответствие с издадените
строителни книжа за всеки етап поотделно и нормативните изисквания в Р. България.
Посочено е, че Дружеството е разработило и внедрило Интегрирани Системи за
Управление (ИСУ), състоящи се от: БДС EN ISО 9001:2008, БДС EN ISО 14001:2005 и BS
OHSAS 18001:2007.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителномонтажните работи, ще бъдат вложени съобразно изработените проекти, отговарящи на
изискванията в българските и/или европейските стандарти. При съкратени срокове ще бъде
изготвен нов актуализиран график за доставки на материалите, което няма да се отрази на
качеството им.
Обезпеченост на екипите с механизация, автотранспорт и оборудване
Казано е, че в Приложение 2 – Линеен календарен график, Потенциалният
Изпълнител е показал пълната обезпеченост на екипите си със съответната механизация и
оборудване за всеки вид дейност. Обезпечеността на строителната техника, включва
специфициране, комплектоване, мобилизация и подготовка на строителната техника
(механизация и транспорт), необходима за изпълнение на строително-монтажните работи
на обекта.
Машините, участващи в СМР на обекта ще бъдат: асфалтополагачи, валяци, багери,
мини челен товарач, челен товарач, самосвали, специализирани автомобили, трамбовки,
бетоновози и др. необходими за срочното и качествено изпълнение на подобектите. Ще се
използва и малогабаритна техника, която е маневрена и високопроизводителна в
труднодостъпни и тесни места. Ще се изготви списък и на други машини, съоръжения и
оборудване, които ще работят на обекта и ще подлежат на контрол.
Всички машини и оборудване ще са технически изправни и ще се експлоатират и
управляват от правоспособни оператори при спазване на инструкциите за експлоатацията
им.
Дружеството, в табличен вид, е представило част от механизацията, която ще се
използва при изпълнението на поръчката, с посочване на вид и марка/модел.
Описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за
работа при неблагоприятни метеорологични условия
Посочено е, че при изготвянето на Линейният график, Икономическият оператор е
предвидили дни за лоши метеорологични условия.
При лоши метеорологични условия, мерките които ще се вземат са свързани както с
грижите за машини, хора и материали, така и с мерки за качественото изпълнение на
строителните дейности. За работните места на открито, ще се предприемат мерки за
предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия. За
някои видове работи на открито, в съответствие с оценката на риска, не се изключва и
временното им преустановяване.
Сочи се, че на основание чл. 16, т. 7 от Наредба № 2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити
работни места при неблагоприятни климатични условия.
Казано е, че съгласно чл. 50, ал. 1 на Наредба № 2, извършването на строителномонтажни работи на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия
(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през
тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.).
Дружеството е описало мерки и условия, които ще бъдат създадени на обекта за
работа при:
- ниски или високи температури;
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- при силна буря и ураганен вятър;
- при интензивен дъжд (порои);
- при гръмотевици и светкавици;
- при продължителни неблагоприятни метеорологични условия.
Дейности по доставката на необходимите материали
Казано е, че за всички основни строителни материали, необходими за срочното и
качествено изпълнение на обекта, Дружеството предвижда да изготви План-график за
доставка на материалите.
За ритмичността на доставките на материали и изделия ще отговарят Ръководителя
на обекта и Отговорника снабдяване и доставка, а за техния произход и качество ще се
грижи Отговорника по контрола на качеството. Всички доставки ще бъдат на
първокачествени материали и изделия, притежаващи изискуемите, съгласно действащото
законодателство сертификати, протоколи от изпитвания и декларации за експлоатационни
показатели. Съгласно въведените системи за контрол на качеството, дружеството ще работи
само с одобрени доставчици.
Непосредствено след сключване на договора с Възложителя, ще бъдат сключени
договори за доставка с избраните от Икономическия оператор доставчици на материали.
Ще бъдат изготвени графици със съответните доставчици за ритмични доставки на
материалите. С предварителни заявки за производство, съгласно подписаните договори за
доставки, ще се поддържа складова наличност от материали, необходими за влагане
съгласно графика за изпълнение, две седмици напред, с изключение на материали като
циментови разтвори, бетонови смеси, асфалтови смеси, чиито технически характеристики
не позволяват такъв престой. Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап
производство – при съответния производител и доставчик, които ще гарантират качеството
на предлаганата от тях стока със съответните документи, отговарящи на нормативните
изисквания, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строителните продукти.
Контролът за качеството на доставените материали ще се осъществява при
производството им, при начина на транспортиране, при разтоварването им, временното
складиране и превозването от складовата база до мястото, където ще бъдат монтирани и
полагани.
Материалите ще се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на
производителя им.
Всички материали, влагани при изпълнение на строително-монтажните работи ще
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на договора и Техническите
спецификации и ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
Посочено е, че съгласно въведените системи за контрол на качеството Дружеството
ще работи само с одобрените доставчици на материали. Непосредствено след сключване на
договора с Възложителя, ще бъдат сключени договори за доставка с избраните от него
доставчици на материали. На база линейния график за изпълнение на СМР на обекта ще
бъдат изготвени графици със съответните доставчици за доставка на материалите до
временния приобектов склад. В приобектовия склад ще се поддържа складова наличност от
материали, необходими за влагане съгласно графика за изпълнение и графика за доставка.
Ръководителят на обекта и Специалиста ПТО на обекта ще изготвят своя
вътрешна програма за доставката на продуктите, съобразена с графика за изпълнение на
строителството на строително-монтажните работи по поръчката.
Поет е ангажимент, че след подписване на договора за изпълнение на строителните
дейности и преди началото на СМР Потенциалният Изпълнител ще представи на
Възложителя всички необходими документи за одобрението на доставчиците и
източниците на материали, които възнамерява да използва за изпълнение на строителните
21

дейности (сертификати за качество, декларации за експлоатационни показатели, протоколи
от изпитвания, инструкции от производителите. Доставки на материали ще се извършва
само след одобрението им.
Определяне на местата и складиране на материалите
Посочено е, че за складиране на строителни материали на обекта ще се оформят
необходимия брой складове.
Складирането на материалите ще става ограничено в приобектовите открити и
закрити складове при предварително уточнен график за доставка и влагане. Транспортът на
материалите ще се извърши с бордови коли, самосвали, бетоновози, ремаркета.
Вертикалният транспорт на обекта ще се осъществява посредством автокран и хаспел. При
транспортиране и складиране на минералните материали (пясък и баластра) ще се стреми да
се избегне разслояването и замърсяването им. Няма да се допуска при съхраняване на
материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и
физико-механични показатели, освен когато спецификацията предвижда това. Няма да се
допуска складиране на материалите във вид на конус. Когато доставката се извършва със
самосвали, материалите ще се разтоварват така, че да се оформи един пласт.
Материалите ще се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са
правилно обозначени и съответстват на изискванията на Възложителя. Те ще бъдат
придружени от сертификати за качество и декларации за съответствие, съгласно Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
За да гарантира, че закупените материали отговарят на определените изисквания за
закупуване, ще се прилагат дейности по подбор, оценка и преоценка на доставчиците и
управление на доставките (входящ контрол). Видът и обемът на контрол, приложени към
доставчика и закупения материал ще зависят от ефекта и въздействието на закупения
материал върху: изпълнението на обекта, здравословните и безопасни условия на труд,
околната среда и последващата реализация на обекта.
За съхранение на дребен инвентар и технологично оборудване ще се използват
фургоните на временното селище. Временната площадка ще се използва за нощуване на
техниката, както и ако е необходима допълнителна механизация и автотранспорт при
подсилване на екипите за изпълнение при съкратени срокове или наваксване на закъснение.
За подслон и преобличане на работниците, за офис на техническия персонал и за
надзорниците ще се използват фургони, съгласно изготвения ситуационен план в проекта.
Фургонът на работниците ще се използва за хранене, преобличане, съхраняване на
работното и личното облекло, за кратък отдих, медицинско обслужване.
За пиене ще се доставя минерална вода.
Фургонът ще бъде оборудван с пейки, маси и аптечка.
Фургоните за техническия персонал и строителния надзор, ще бъдат оборудвани с
необходимата офис техника и офис мебели.
Видът на отоплението и начина на обмяна на въздух ще отговаря на санитарнохигиенните изисквания на ПБЗН.
Охраната на обекта „ще се ръководи от Охранител, специално назначен за
отговорник на обекта“. След започване на строителните работи, ще се направят подробни
разчети за нуждите от охрана. На приобектовите временни складове и площадките за
охрана ще бъдат осигурени осветителни стълбове с ел. генератори. Площадката ще се
използва и за нощуване на механизацията. Когато за изпълнението на даден вид СМР се
налага струпване на голямо количество материали на едно място, за кратък период от
време, или струпване на механизация ще се налага разполагането на мобилен охранителен
пост. Охраната ще се осъществява със служебен автомобил.
Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовите площи, в които ще се
съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро-или
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взривоопасни, ще се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за
пожарна безопасност
Санитарно-битовите помещения ще са разположени в места, където в минимална
степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и
биологични агенти.
Местата за хранене ще се разположат на разстояние до 500 м. от най-отдалеченото
работно място на строителната площадка. Ще е предвидено място за WC. Химическите
тоалетни ще са разположи на разстояние до 75 м. от най-отдалеченото работно място на
площадката.
Мерки за безопасни условия на труд – схеми за безопасност и здраве
Казано е, че Дружеството ще инициира и ще планира мероприятия по ЗБУТ. Ще се
осигури изработването и актуализирането на Инструкции по безопасност и здраве,
съобразно конкретните условия на обекта по видове СМР и при изискванията по Наредба
№2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи.
Изборът на местоположението на работните места ще става при спазване на
условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища
и/или транспортни зони. Ще се осигурят необходимите предпазни средства и работно
облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката
на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай. Ще се осигури
инструктаж срещу подпис, обучение, повишаване на квалификацията и проверката на
знанията по безопасни условия на труд на работещите. Ще бъдат приложени всички
наредби и изисквания свързани с обезопасяването на строителните площадки на обекта,
съгласно Наредба №3 за обозначаването на строителните площадки, Наредба №4 за
знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
Потенциалният Изпълнител подробно е описал правила за изпълнение на
строителните участъци на обекта, организационни условия по ПБЗ, схеми за безопасност и
здраве, организационни мерки за безопасност и технически мерки за безопасност,
организационен план и организационни условия по ПБЗ.
Извършване на необходимите тествания и изпитвания, предаване на обекта на
Възложителя, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане
целите на договора.
Казано е, че за готови материали или стоки Дружеството ще се сдобие от
доставчиците с Тестови сертификати и ще изпрати на Консултанта копия от всеки такъв.
Такива сертификати ще удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в
съответствие с изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от извършените
проби. Всички материали, които ще се влагат при изпълнението на СМР, ще бъдат нови.
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете,
ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически
стандарти, спецификации, с одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат
внимателно съхранявани до влагането им в работите. За изпълнение на СМР ще е
ангажирана акредитирана лаборатория. Лабораторното оборудване ще е в съответствие с
изискванията на специфицираните стандарти и позволява извършването на различни
опитни процедури и изпитвания, съгласно клаузите на съответните стандарти.
Актовете и протоколите ще се изготвят въз основа на данни от строителните книжа,
от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с
проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни
проверки, огледи и измервания на място.
Съставените и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи
ще имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със
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започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.
Икономическият оператор подробно е изброил необходимите документи при
предаване на обекта по ЗУТ.
Обстоятелства и ключови моменти при изпълнението на „Избор на Изпълнител
на строително – монтажни работи по проект „Авариен ремонт и рехабилитация на
мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево, Район Витоша“
Посочено е, че ключов момент при изпълнението на обекта ще е изпълнението на
геодезически замервания: работна геодезическа основа, трасировки, и отразяване и
нанасяне на съществуващата ситуация на (надземни-подземни) съоръжения.
Поет е ангажимент, че по време на периода на мобилизация и преди започване на
строителството, ще се създаде Работната геодезическа основа (РГО). Местата на
геодезическите точки ще бъдат трайно маркирани и стабилизирани на терена с бетонови
блокчета с вградена марка на тях. За осигуряване на необходимата точност на РГО и
последващите измервания които ще бъдат извършвани от нея, тя ще бъде привързана към
съществуваща държавна триангулачна мрежа съществуваща в района на строителството.
При необходимост ще се ползват и данни направени от GPS измервания.
Сочи се, че едновременно с трасировката на подземния кадастър ще се извърши и
подробна геодезическа снимка на съществуващото към момента на започване на
строителството положение. В последствие от тази снимка ще се установят действителните
коти на терена, както и ще служи за основа за изчисляване на извършените обеми СМР
след завършване на даден участък от строителството.
По време на реализацията на проекта ще се извършват постоянни геодезически
измервания и непрекъснат контрол на изпълняваните СМР по изгражданите съоръжения с
цел точното изпълнение на работните проекти.
След завършване на даден вид работа от строителството или строителномонтажните работи ще се извършва геодезическо заснемане и ще се изготвят екзекутивни
чертежи.
Всички извършени работи ще се отчитат на база екзекутивни чертежи, като
процедурата за изготвяне на екзекутивни чертежи ще се даде от Изпълнителя. Същата ще
бъде съгласувана с Възложителя.
Посочено е, че при окончателното завършване на проекта, Дружеството ще предаде
всички екзекутивни чертежи на Строителния надзор за проверка на коректност и пълнота,
който ще ги одобри и подпише. Чертежите ще са с надлежно отразени промени и ще
включват всички изменения по време на изпълнението.
След приключване на проекта ще се извърши окончателно заснемане на обекта от
правоспособно лице по закона за кадастъра. Заедно с данните и екзекутивните чертежи
направени по време на строителството ще се изготвят окончателни чертежи, които ще се
внесат в кадастъра за вписване.
Геодезически замервания и работна геодезическа основа, трасировки и отразяване
на съществуващата ситуация (надземни-подземни) съоръжения ще дадат възможност за
създаване на организация на доставките на материали.
Казано е още, че своевременната организация по доставките на материалите е
също важен ключов елемент за срочното и качествено изпълнение на поръчката. С това се
предотвратяват рисковете при изпълнение на поръчката „Повишаване на цените на
предвидените за влагане материали" и „Забавяне в графика на изпълнение“.
Непосредствено след сключване на договора с Възложителя, ще бъдат сключени
договорите за доставка с избраните от Дружеството доставчици на материали. Ще бъдат
изготвени графици със съответните доставчици за доставки на материалите. С
предварителни заявки за производство, съгласно подписаните договори за доставки, ще се
поддържа складова наличност от материали, необходими за влагане съгласно графика за
изпълнение, две седмици напред, с изключение на материали като циментови разтвори,
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бетонови смеси и др., чиито технически характеристики не позволяват такъв престой.
Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап производство – при съответния
производител и доставчик, които ще гарантират качеството на предлаганата от тях стока
със съответните документи, отговарящи на нормативните изисквания съгласно Наредба за
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните
продукти.
С цел недопускане на закъснение по вина на Изпълнителя, Икономическият
оператор ще извършва непрекъснат контрол на напредъка на работите с повишено
внимание към тези, които лежат на критичния път, както и на качеството на изпълнение.
Твърди се, че от ключово значение е работата на Отговорника /специалист по контрол на
качеството за стриктно спазване на технологиите за изпълнение на СМР и действията на
лабораториите за своевременно окачествяване на строителството.
2. Методология на работа, включваща описание на предлаганите организация,
управление и координиране на изпълнението, включително описание на човешките и
техническите ресурси.
2.1. Механизми за управление и организация на предвидените за изпълнение
дейности, както и методологията на работа, съобразени с техническата
документация и особеностите на отделните подобекти
Потенциалният Изпълнител е посочил, че ще съчетае необходимостта от механизми
за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, методологията на
работа и организацията на човешкия ресурс, по начин, по който да се постигне гъвкава
структура, която ще доведе до срочно и качествено изпълнение на строителните дейности
„на всички участъци“ на настоящата поръчка, както и до ефективно разходване на
средствата по договора и опазване на околната среда.
Пояснено е, че необходима предпоставка за провеждане на ефективна политика по
управлението и организацията на човешките ресурси е анализът на работните места и на
длъжностите, съгласно длъжностните характеристики на персонала и на формализиране на
действия и задачи на дружеството.
Твърди се правилното управление и организация на човешкия ресурс „допринася за
елиминиране на хаоса на „Подобектите и води до по-ясна комуникация между различните
нива на компетентност в дружеството“.
2.2. Описание на екипите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на
строителството (както ръководния инженерно-технически екип, така и
конкретният изпълнителски състав – бригади, звена и др.)
Икономическят оператор посочва, че при дефинирането на необходимия човешки
ресурс, за успешното реализиране на обществената поръчка е предвидил следните
ключови специалисти:
- Технически ръководител;
- Експерт по част „Конструкции“;
- Отговорник/специалист по контрола на качеството;
- Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве;
Като членове на „ръководния персонал от средно управленско ниво и
административен персонал“ са посочени следите експерти:
- Геодезист;
- Специалист ПТО;
- Отговорник снабдяване и доставка;
- Отговорник автотранспорт и механизация.
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Основните видове дейности които ще се изпълняват и човешкия ресурс (екипи и
звена), необходим за осъществяването им, са посочени по следния начин:
 Екип „асфалтови работи“, състоящ се от:
- работници – 6 бр.;
- асфалторазтилач - 1 бр.;
- валяк бандажен - 2 бр.;
- валяк пневматичен - 1 бр.;
- водоноска - 1 бр.;
- самосвал - 4 бр.;
- гудронатор - 1 бр.;
- компресор - 1 бр.
 Екип „демонтажни работи“, състоящ се от:
- работници – 2 бр.;
- багер - 1 бр.;
- самосвал - 1 бр.;
- оксижен - 1 бр.
 Екип „изкопни работи и разчистване сервитута“, състоящ се от:
- работници – 4 бр.;
- моторен трион - 3 бр.;
- храсторез - 3 бр.;
- комб.багер - 1 бр.;
- самосвал - 10 бр.;
- багер – 1 бр.;
- булдозер – 3 бр.;
- багер с профилна кофа – 1 бр.;
- верижен багер – 1 бр.;
- челен товарач – 2 бр.
 Екип „разваляне, разкъртване“, състоящ се от:
- работници – 4 бр.;
- багер - 3 бр.;
- багер чук – 2 бр.;
- челен товарач - 2 бр.;
- самосвал - 5 бр.;
- фреза - 1 бр.;
- водоноска с четка - 1 бр.;
- компресор - 1 бр.;
- къртач – 1 бр.;
- мини челен товарач – 1 бр.
 Екип „ремонт на настилката и пътното тяло“, състоящ се от:
- работници – 4 бр.;
- фугорез - 1 бр.;
- къртач - 1 бр.;
- трамбовка - 1 бр.;
- самосвал - 1 бр.;
- мини челен товарач -1 бр.;
- бордови автомобил – 1 бр.
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 Екип „бетонови и армировъчни работи", състоящ се от:
- работници – 6 бр.;
- бетоновоз - 3 бр.;
- вибратор - 3 бр.;
- товарен автомобил – 1 бр.
 Екип „нови укрепителни стени", състоящ се от:
- работници – 4 бр.;
- бетоновоз - 1 бр.;
- вибратор - 1 бр.;
- товарен автомобил – 1 бр.;
- машина за набиване на анкери - 1 бр.
 Екип „ВОД, ПОД и монтаж на парапети", състоящ се от:
- работници – 4 бр.;
- маркировъчна машина - 1 бр.;
- товарен автомобил с кран - 1 бр.;
- бордови автомобил – 1 бр.
 Подвижна ремонтна работилница, състояща се от:
- работници – 2 бр.;
- бордови автомобил – 1 бр.
Дадена е гаранция, че на разположение по всяко време в периода на подготовката,
изпълнението и приключването на строителството, в офисите на Дружеството ще бъдат:
технически отдели; финансово – счетоводни отдели; отдели логистика; експерти ЗБУТ в
дружествата; експерти по контрол на качеството; специалисти комуникации; IT
специалисти; юрисконсулти; ремонтни работилници; снабдители и др.
 Описание на разпределението на функциите, ролите и отговорностите
Посочено е, че за целите на предмета на поръчката ще се създаде подходяща
организационна структура, така че при изпълнението на обекта да бъде осигурено
качествено изпълнение и с навременното му завършване.
Представена е организационна схема на персонала, за която се твърди, че представя
„основната концептуална група, която ще бъде ангажирана с работата на обекта“,
едновременно с което се гарантира, че при необходимост, състава от предвидените
специалисти може да бъде увеличен, така че да бъде гарантирана безпроблемната
реализация на проекта.
Направено е изброяване на функциите, отговорностите и задачите, които ще бъдат
възложени, сътветно – ще бъдат осъществявани от отделните експерти (поименно
посочени) от предложения инженерно-технически състав на Дружеството, а именно:
Технически ръководител, Експерт част „Конструкции“, отговорник/ специалист по
контрола на качеството, координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, геодезист,
специалист „ПТО“, отговорник снабдяване и доставка, отговорник автотранспорт и
механизация, ръководител специализиран екип (бригадир).
Представени са и основните аспекти от ангажиментите на лицата от
изпълнителските екипи, определени за изпълнение на строителните интервенции, като:
изкопчия - подчинен на бригадира на звеното, изпълнява дейностите по
изкопаване на земни и скални маси, ръчно почистване на водостоци и други отводнителни
съоръжения, оформяне на канавки и откоси, засипване на изкопите и уплътняването им,
отводняване на изкопите, оформяне на земното легло и уплътняването му, демонтажни
работи на обхвата на строителната площадка и разрушителни дейности, затревяване;
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- работник асфалтополагане - подчинен на бригадира на звеното, изпълнява
дейностите по ремонт на пътното тяло, първи и втори битумен разлив, подпомага
полагането на асфалтовата смес от асфалтополагача, както и ръчното полагане и
уплътняване на асфалтовата смес;
- общ работник - подпомага изпълнението като пренася материали и инструменти,
почиства строителната площадка, изпълнява специализирани дейности под надзора на
специализирани работници;
- работник съоръжение (кофражисти, арматуристи и бетонджии) - подчинени
на бригадира на звеното. Изпълняват кофражни, армировъчни и бетонови работи по
съоръженията, монтаж на дилатационни фуги и тръби в тротоарните блокове, полагане на
мостова хидроизолация;
- машинист - правоспособно лице, което оперира със строителна машина или
малогабаритна техника при спазване на правилата за ЗБУТ, за правилна експлоатация на
машината, грижи се да я поддържа в отлично експлотационно състояние;
- шофьор - правоспособно лице, което управлява поверения му автомобил при
спазване на правилата за ЗБУТ, Закона за движение по пътищата, правилата за
експлоатация на автомобила, грижи се да го поддържа в отлично експлоатационно
състояние.
 Предложени начини и методи за комуникация вътре в ръководния екип, с
изпълнителския персонал и с останалите участници по време на изпълнение на
строителството; Разпределение на дейностите по изпълнение на основните етапи ;
Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и
отделните поддейности/задачи, за проследяване на ефективността и отчитането на
резултатите.
Етап 1 – подготвителни работи, временно строителство, трасиране на обекта и
ВОД
За пореден път е направено отбелязване, че подготвителния етап е ключов момент и
предпоставка за безпроблемното стартиране на строителните дейности, който период
започва с подписване на Протокол 2а.
Посочено е, че през този етап се предвижда изпълнението на следните дейности:
- осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя и помещения (фургони) за
работниците – Отговорник – Отговорник автотранспорт и механизация и Отговорник
снабдяване и доставки;
- предложение за одобрение на информационни табели и др., съгласно изискванията
на мерки за публичност, изработката им и монтажа на определени от Възложителя места –
Отговорник – Специалист ПТО;
- предложение за одобрение от Възложителя и строителния надзор на ревизиран
линеен календарен график за изпълнение на СМР, Система за осигуряване на качеството
(включително формат на писма, бланки, искания за одобрение и проверки, отчети и др.) Отговорник – Технически ръководител на обекта;
- предложение за одобрение от Строителния надзор на необходимите материали,
съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за експлоатационни показатели,
тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно изискванията
на техническите спецификации, проектите и договора – Отговорник –Технически
ръководител и Специалист ПТО;
- предложение за одобрение от Строителния надзор на Лаборатории за изпитване –
Отговорник – Технически ръководител на обекта, Отговорник/специалист по контрола на
качеството и Специалист ПТО;
- подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за
доставка на материали, непосредствено след одобрението им от Строителния надзор –
Отговорник – Ръководител на обекта, Технически ръководител и Специалист ПТО;
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- представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и
завършването на СМР – Отговорник – Технически ръководител;
- уточняване с Възложителя на местата за депониране на земни маси, строителни
отпадъци и други и получаване на разрешение за ползването им – Отговорник – Технически
ръководител и Специалист ПТО;
- искане и получаване на разрешение от Възложителя за движение на строителна
техника в участъците с ограничен достъп - Отговорник – Специалист ПТО и Отговорник
автотранспорт и механизация;
- оглед на трасетата по участъци и улици съвместно с представители на
общината и съставяне на протоколи, придружени със снимки за състоянието на
терените и настилките преди започване на строителството – Отговорник – Технически
ръководител;
- работна среща с представителя на Възложителя и проектантите за уточняване на
изискванията им по изпълнението на проекта – Отговорник – Технически ръководител и
Специалист ПТО;
- среща с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите
съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на
строително-монтажните работи (отразени в публично достъпни архиви или са посочени в
предадените от Възложителя документи и допълнително изградени такива, които все още
не са отразени). Уточняване на начина на комуникация с експлоатационните предприятия в
случай на евентуални аварии - Отговорник –Технически ръководител;
- среща с представители на РСПАБ за уточняване на техните изисквания, начина на
постоянна комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации – Отговорник –
Технически ръководител;
- отлагане върху терена на трасетата – Отговорник – Геодезист;
- участие в срещи организирани от Строителния надзор – Отговорник – Технически
ръководител
- подписване на договор за охрана на складовата база. Екипите за охрана ще
осигуряват охрана на техниката, материалите и охрана на заградени временни изкопи –
Отговорник – Технически ръководител и Специалист ПТО;
- осигуряване на складова база за съхранение на доставени материали, оборудване и
др. – Отговорник – Специалист ПТО – Отговорник снабдяване и доставка;
- пристигане на работния персонал до обекта и инструктажи по ЗБУТ – Отговорник
– Технически ръководител, Експерт част "Конструкции" и Координатор/длъжностно лице
по безопасност и здраве;
- транспортиране на механизацията, автотранспорта и оборудването до строителната
площадка на обекта – Отговорник – Отговорник автотранспорт и механизация;
- доставка на първите количества материали, необходими за обекта – Отговорник –
Отговорник снабдяване и доставка.
Етап 2 – Основно строителство
Твърди се, че за успешното реализиране на проекта се предвижда управленския
екип да се състои „ключовити специалисти“, изброени на две места в предходните десет
страници от документа.
Допълнено е, че изпълнителския персонал необходим за предмета на поръчката за
основните видове дейности, които ще се изпълняват са дефинирани е следният:
- работници за „демонтажни работи“;
- работници за „изкопни работи и разчистване сервитута“;
- работници за „разваляне, разкъртване и фрезоване“;
- работници за„насипи, банкети и основи“;
- работници за „ремонт на настилката и пътното тяло“;
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- работници за „ремонт на устои на моста“;
- работници за „бетонови и армировъчни работи“;
- работници за „нови укрепителни стени“;
- работници за „ВОД, ПОД и монтаж на парапети“;
- работници за „асфалтови работи“.
Отново е демонстрирана готовността на Дружеството да предложи и служители от
други свои отдели при изпълнение на поръчката.
Етап 3 – Приключване и демобилизация
Потенциалният Изпълнител е посочил, че при изпълнението на този етап ще спазва
процедурите за оценка и приемане на изпълнените работи с държавните стандарти и
предаване на Възложителя. Твърди се, че условията и реда за съставяне на необходимите
актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и
изпълнението на строителството ще са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки
строеж технологичен порядък
- изготвяне на екзекутивна документация – Отговорник – Геодезист, Технически
ръководител и Специалист ПТО;
- кадастрални заснемания на целия обект и участъците поотделно съгласно чл. 52 от
Закона за кадастъра и имотния регистър – Отговорник – Геодезист;
- разформироване на механизацията и на приобектовия офис – Отговорник –
Отговорник автотранспорт и механизация;
- почистване и подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация – Отговорник –
Технически ръководители;
- премахване на временното строителство – всички приобектови офиси, съоръжения,
инсталации и пътища, изградени специално за обекта – Отговорник – Технически
ръководител
- извозване на строителните отпадъци – Отговорник – Технически ръководител и
Отговорник автотранспорт и механизация
- архивиране и документално приключване на договора – Отговорник – Технически
ръководител на обекта и Специалист ПТО;
- съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа –
Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. – Отговорник –
Технически ръководител на обекта
 Описание на техническите ресурси
Направено е уточнение, че за изпълнението на поръчката ще бъдат използвани
механизация, автотранспорт и технологично оборудване описани в частта от
предложението, наименована „Обезпеченост на екипите с механизация, автотранспорт и
оборудване“.
В допълнение са разписани конкретно предлагани от Дружеството организационни
мерки и действия, които ще предприеме по време на изпълнението и в отделните му три
етапа – от откриване на строителната площадка, до предаване на обекта с Констативен акт,
обр. 15.
 Разпределение на отговорностите и задълженията по експертите на ниво
отделна задача за целите на настоящата обществена поръчка.
В нагледна, изрична за целите на изложението таблица е направено описание на:
основните задачи, отговорните експерти за тяхното изпълнение, срокове за изпълнението
(начало и край), както и постижимите цели, които се и поставил Потенциалния Изпълнител.
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 Необходими ресурси за изпълнение на поръчката – материали, механизация и
работници
Отново в табличен вид са представени: видовете СМР, количеството, необходимия
брой материали, работници и вид механизация и автотранспорт.
В допълнение е обърнато внимание, че за надграждане на базовите изисквания на
Възложителя, са представени конкретни предложения за: мерки за вътрешен контрол и
организация на работата от екипа от експерти, както и на изпълнителския персонал,
с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката
Твърди се, че в допълнение на описанието за организацията на работа на екипа от
експерти, преставени в Организационната структура за управление на обекта;
разпределението на техните задължения и правомощия; конкретните им отговорности на
ниво „отделна задача“ от обсъдената по-горе таблица, отговорностите им за упражняване
на контрол върху качеството, е
представил предложение за допълнителни мерки за
вътрешен контрол и организацията на работата от екипа от експерти и изпълнители, с които
да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Акцентирано е на това, че ясното дефиниране и разграничаване на дейностите,
необходими за изпълнение на поръчката, позволяват да се изгради ясна организационна
структура за управление на обекта, с което да се постигне:
- правилен подбор на ръководния и изпълнителски персонал за обекта;
- строга организация на работата му;
- възможност за управление и контрол на човешките ресурси
Обхват на мярката
Завявява се, че контролът върху организацията на работа на човешките ресурси
обхваща екипа от ключови експерти и изпълнителски състав на обекта.
Предмет на мярката
Казано е, че предмет на контрола върху организацията и дейността на човешките
ресурси ще бъде:
- обезпечаването на дейностите с необходимия брой работници, технически
специалисти и експерти;
- правилният им подбор, в зависимост от квалификацията и нуждите на конкретната
обществена поръчка;
- правилното определяне на структурата за управление на обекта със строга
иерархия и ясно дефинирани отговорности и правомощия на персонала;
- създаването на система за вътрешна комуникация и взаимодействие;
- проверка дали за всяка дейност има определено отговорно лице;
- наличието на система със заместване, в случай на отсъствието на ключов експерт
или технически специалист;
- проведено обучение по ЗБУТ;
- проведено обучение по околна среда;
- своевременна и в достатъчна степен информираност на целия персонал, зает с
изпълнение на поръчката, относно нейната специфика и изискванията на Възложителя;
- своевременна и в достатъчна степен информираност на целия персонал, зает с
изпълнение на поръчката, относно мерките за осигуряване на качеството и сроковете за
изпълнение на договора;
- правилното сформиране на спеиализирани звена, обезпечени с необходимата
механизация;
- осигурено изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на
труд.
Текущо прилагане на мярката
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Потенциалният Изпълнител заявява, че изпълнението на дейностите по
обезпечаването на обекта с човешки ресурси и организация на работата им ще бъде
възложено на отговорен екип, състоящ се от: личен състав; Технически ръководител на
обекта; отговорник/специалист по контрола на качеството; Координатор/длъжностно лице
по безопасност и здраве; Отговорник по опазване на околната среда; ръководител
механизация и автотранспорт, всеки - съобразно своята сфера на компетентност.
Контролът ще се осъществява от Висшето ръководство, в лицето на
Представляващия на Дружеството, който ще има за задача да предприема, в случай на
необходимост и съобразно вида на несъответствието, достатъчни и адекватни мерки по
отношение на персонала, зает с изпълнението на обществената поръчка.
3. Спецификация на основните материали
Посочено е, че в съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД -02-20-1
от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите
на Р. България, Дружеството ще вложи в строежа само такива строителни материали и
продукти, които отговарят на съответните технически спецификации, националните
изисквания и приложение 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара
на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО.
Дадено е обещание, че ако „Нивел строй“ ЕООД бъде избрано за Изпълнител, ще
остане обвързано с представената Спецификация на основните материали като техните
технически и качествени показатели ще бъдат елемент на сключения договор.
В продължение е представена подробна таблица на предлаганите за влагане в
строежа материали, включваща в съдържанието си посочване на вида на материала, неговия
производител/доставчик, характеристики на съответния материал и стандарта/тите на
който/които отговаря.
 Приложен е и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите от обхвата
на обществената поръчка - Приложение №2 към Предложението за изпълнение на
поръчката, ведно с диаграма на работната ръка.
************************************************************************
След всестранно и пълно обсъждане на предложението на „НИВЕЛ СТРОЙ”
ЕООД и направения от нея анализ по същество на съдържанието му, подведено под
отделните показатели в утвърдената от Възложителя Методика за оценка на
офертите в провеждания по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП вътрешен конкурентен избор,
Комисията единодушно дава своята оценка по показател П 1, в което число оценка на
предложените технологична последователност и организация за изпълнение на
поръчката, както следва:

Показатели за оценка на
техническото
предложение

Технологична
последователност и
организация за изпълнение
на поръчката

Макс.
брой
точки

3 т.

Брой
точки,
дадени
от
Комиси
ята

2 т.

Мотиви на Комисията

В разписаната от Потенциалния
Изпълнител Строителна програма,
представена като приложение №1 към
Предложението за изпълнение на
поръчката, е видно последователно, но
не детайлно и преди всичко – не
конкретно, а общо описание на
подлежащите на изпълнение СМР,
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„принципно“
съобразено
с
изискванията на представената от
Възложителя
техническа
документация – работен проект и
КСС, приложени към Поканата за
представяне
на
оферти
във
вътрешния конкурентен избор, при
дословно пренасяне в текстовото
съдържание на предложението на
общоприложими
и
общозадължителни
изисквания
и
условия за изпълнение на конкретни
строително-монтажни
и
строително-ремонтни
дейности
като:
кофражни,
армировъчни,
бетонови, асфалтови работи и др.
Независимо от факта на нагледно
демонстриране (с относими снимки и
графични изображения) на по-голяма
част от съответно подлежащите на
изпълнение дейности, недвусмислено
видно е придържането от страна на
Потенциалния
Изпълнител
към
теоретичните описания и изисквания,
приложими
„по
принцип“
към
изброените СМР/СРР, с не особено
ясна референция към настоящия
обект на възлагане.
Липсва дори и малък елемент на
същественост в изложението, който
да очертава характерните особености
и
да
подчертава
същностите
елементи
и
детайли
на
строителството
на
конкретния
обект на строителна интервенция –
авариен ремонт и рехабилитация на
моста намиращ се на входа на с.
Мърчаево, какъвто именно е предмета
на
възлагане
от
обхвата
на
настоящата обществена поръчка.
Една от малкото ясни индикации,
че
обсъжданата
Строителна
програма касае дейности по аварийно
възстановяване и рехабилитация на
това именно мостово съоръжение е в
направеното пренасяне на описанието
на съществуващото положение на
строителния обект и обхвата на
строителните
интервенции,
разписани
в
Раздел
II
от
съдържанието на Поканата за
представяне
на
оферти,
в
изброяването на видовете работи,
които Дружеството е предвидило за
изпълнение в определения от него
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втори етап на строителството.
Така следвания от Потенциалния
Изпълнител
подход,
Комисията
намира не само за несериозен, като
отношение към поръчката, но и за
неоправдан от гледна точка на
ясните, категорични и детайлно
разписани условия, поставени от
Възложителя към изискуемия обхват
на
Строителната
програма
за
изпълнение
на
възлаганите
строителни интервенции.
От друга страна, признавайки
свободата на всеки Потенциален
Изпълнител сам да определя начина на
излагане на визията си за изпълнение,
Комисията счита, че разписването на
общи постановки, гонейки „обем“ на
предложението, не е начина да се
отговори
на
очакванията
на
Възложителя за ясно представена му
последователност и технология на
изпълнение,
с
точно
определен
човешки
и
технически
ресурс,
предопределящи и за качеството на
изпълнението, поради която и именно
причина както в Поканата за
представяне на оферти, така и в
Методиката за оценка са разписани
ясни изисквания и правила, които
трябва
да
се
следват
при
структурирането на предложението
за изпълнение на поръчката, което пък
е и база за съпоставимостта му с
условията
и
изискванията
на
Възложителя, но преди всичко е и
водещата предпоставка за преценка
качеството на самото предложение и
евентуалното
наличие
в
съдържанието му на надграждащи
елементи, гарантиращи изпълнение на
обекта на строителна интервеция с
постигане на максимално качество.
По
отношение
последователността на отделните
СМР
са
направени
множество
препратки към приложения Линеен
график за изпълнение на поръчката и
преписване на отразената в него
поредност на дейностите, което е
крайно недостатъчно за представяне
и
разбиране
виждането
на
Потенциалния
Изпълнител
за
последователността на изпълнение на
отделните дейности, предмет на
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възлагане, както и на отделните
видове СМР, което от друга страна е и
елемент от техническата оценка.
Технологията за изпълнение на
поръчката е
подробно, но по
съществото си формално разписана
именно поради факта, че е основана на
общоприложими
техники
и
технологии
при
изпълнение
на
аналогични
обекти,
като
са
„пропуснати“
същността,
спецификата
и
характерните
особености на конкретно подлежащия
на ремонт и рехабилитация мост.
По причина на изложеното,
Комисията счита, че предложението
може да бъде отнесено към всяка
обществена поръчка за строителство,
без да е представено през призмата на
предмета на настоящето именно
възлагане.
Действително, отделните етапи и
видовете дейности, които ще се
изпълняват
в
процеса
на
изпълнението, са в максимална степен
подробно
обсъдени,
но
липсва
същностен анализ за приложимостта
им, съобразно спецификите на обекта
на строителство, както и условията в
района на строителната площадка.
Необходимата
технологична
последователност за изпълнение на
основното
строителство
и
съпътстващите го дейности е слабо
засегната и прелята в общото
описание
на
подлежащите
за
реализиране
строителни
работи.
Липсва
ясно
отграничаване
на
конкретни технологични процеси,
като от краткия, „телеграфен“ изказ
(на места и недовършен смислово), е
трудно установима съответната,
приложима технология, предвидена за
изпълнение на дейностите по КСС,
съответно
–
последователно
описаните етапи на строителство.
Направеното текстово описание на
строителните
дейности
и
технологични процеси в Линейния
график не се покрива напълно с
отразеното в обяснителната записка,
конкретни
примери
за
която
констатация са следните:
- в Строителната програма е
посочено, че третият, заключителен
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етап на строителството е в период
от два дни (28-ми и 29-ти ден), докато
в представения Линенен график е
направено
отбелязване
на
три
последователни дни – от 28-ми до 30ти ден, вкл.;
- Потенциалният Изпълнител е
разписал
в
Строителната
си
програма, че е предвидил един ден за
неблагоприятни атмосферни условия,
докато, видно от отразяванията в
Линейния график, тези дни са два ( 10ти и 25-ти ден).
Въпреки посоченото, при детайлен
и задълбочен преглед на отделните
части на графика и тяхната
съпоставка е възможно да се установи
последователността
и
взаимовръзките между отделните
дейности,
както
и
тяхната
организационна систематика.
Казаното е относимо и към
представената
диаграма
на
работната ръка.
Видното повсеместно използване в
изложението,
характерно
за
цялостното
съдържание
на
предложението, на изрази като
„трябва да бъдат ...“, „трябва да са
изпълнени ...“, „трябва да бъде с
вискозитет ...“, „трябва да отговарят
....“; „трябва да се изграждат.......“;
„трябва да използват .....“, „трябва да
бъде складиран .......“; „трябва да бъде
укрепен
.......“;
„трябва
да
работят.......“; „не трябва да има
замърсявания .......“ и др. подобни,
показва за настоящия помощен орган
липсата на ясно заявена от страна на
Дружеството готовност за поемане
на ангажимент към конкретното
изпълнение на обекта и същевременно
изразява своеобразен негов опит за
демонстрация
на
познания
на
теорията
за
изпълнение
на
визираните видове СМР.
Предвид
гореизложеното,
Комисията
намира,
че
в
предложението
се
забелязват
непълноти
и
пропуски,
които
представят неясни гаранции, че
всички, или по-голяма част от
потенциално вероятните и възможни
проблеми и рискове ще бъдат
своевременно решавани/преодолявани,
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без да бъде повлияно на времето за
завършване
и
качеството
на
изпълнението, или без негативни за
Възложителя последици.
Липсата на ясно демонстрирана
ангажираност
на
Потенциалния
Изпълнител
към
конкретната
обществена поръчка е видна не само
от повърхностното и незадълбочено
описание
на
основните
видове
строителни интервенции, а и от
периодично
правената
от
него
референция към дейности, които не са
в обхвата на настоящето възлагане.
Конкретните
дейности,
видно
неотносими
към
обекта
на
настоящата
поръчка,
които
Участникът
добросъвестно
и
качествено обещава да изпълни са
следните:
- „ще се спрат съществуващите
напоителни канали или ще се вкарат в
отвеждащи тръби, или ще се
изолират по друг начин“;
- „ще се изградят такива временни
водоотводни съоръжения, които да
гарантират бързото отвеждане на
повърхностните и течащи води извън
зоната на обекта“;
- ще се извършва оглед на
трасетата по участъци и улици...“;
- ще се съставят протоколи,
придружени
със
снимки
за
състоянието
на
терените
и
настилките преди започване на
строителството …“.
Освен всичко гореизложено, прави
впечатление, че не са предложени
никакви допълнителни и надграждащи
предложението
елементи,
което
обстоятелство обосновава мнението
на Комисията, че за нея липсва
каквато и да е фактическа опора да
приеме, че ще се постигне по-високо
качество на изпълнението и което да
я мотивира да постави по-висока
оценка
на
разглежданото
предложение
за
изпълнение
на
настоящата обществена поръчка.
Потенциалният Изпълнител е
разписал виждането си за организация
и мобилизация на ресурсите, както по
отношение
на
инженернотехническия и изпълнителски състав,
така и по отношение на използваните
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механизация и оборудване.
Разписани
са,
с
достатъчна
подробност предлаганите механизми
за управление и организация на
предвидените за изпълнение дейности,
както и методологията на работа,
координиране
на
задачите
и
отговорностите
на
инженернотехническия и изпълнителски състав,
предпоставките
за
доброто
изпълнение на поръчката и рисковете
от гледна точка на организация,
координиране
и
адекватно
разпределение на човешките ресурси.
Липсата
на
допълнителни,
надграждащи елементи, които да
повишат качеството на оценяваното
предложение
за
изпълнение
на
поръчката, по мнение на Комисията, е
допълнително
основание,
предпоставящо крайния й извод да
оцени същото със среден брой точки,
съобразно одобрената скала от
Методиката за оценка на офертите.
П1 = 2 т.
Съгласно гореизложеното, общата техническа оценка на „НИВЕЛ СТРОЙ“
ЕООД е следната:
2 т.
П1 = --------- x 100 = 100 точки.
2 т.
**********************************************************************
VI. Съобразно одобрената от Възложителя и влязла в сила Методика за определяне
на комплексната оценка на офертите, оценката на конкретен Потенциален Изпълнител по
показател „Предлагана цена“ (П2) се изчислява по следната формула:
П2 = П2min/ П2n х 100, където:
П2min – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;
П2n – цената предложена в оценяваната оферта;
П2 се изчислява до втория знак след десетичната запетая
При спазване и прилагане на така посочената формула конкретно по отношение на
ценовото предложение, направено от единствения Потенциален Изпълнител, подал оферта
и допуснат до този етап на оценка, Комисията получи следния резултат:
Финансова оценка на офертата на „Нивел Строй“ ЕООД:
108 300,89 лв.
П2 = ------------------- х 100 = 100 т.
108 300,89 лв.
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VII. Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на оценяваната оферта,
при стриктно спазване на Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите,
при която Комплексната оценка (КО) се получава въз основа на сбора от стойностите на
техническата и финансовата оценка, а именно:
КО = П1 х 50% + П2 х 50% = ....... бр. точки
При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
предложението на „Нивел Строй” ЕООД, Комисията получи следните резултати:
Обща (комплексна) оценка на офертата на Потенциалния Изпълнител:
КО = 100 х 50% + 100 х 50% = 100 т.
VIII. Предвид така получените резултати, Комисията прави следното класиране:
ПЪРВО МЯСТО: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с обща (комплексна) оценка от 100
точки.
X. Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя
да сключи договор за изпълнение на обекта на строителна интервенция, възлагана с
настоящата обществена поръчка, имаща за предмет: „Авариен ремонт и рехабилитация на
мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево, Район Витоша”, с класирания на
първо място Потенциален Изпълнител, а именно:
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на
Възложителя заедно с цялата документация на 20.11.2018 г.

КОМИСИЯ:
Председател: Борислав Томирков …………………….............................
(п)
Членове:
1. Диана Тонова ...........................................................................
(п)
2. инж. Радмила Котева ..................................................................
(п)
3. инж. Росица Кукева ……………..............................................
(п)
4. Мария Недялкова .............................................................
(п)

*** Подписите на Комисията са заличени на основание Общия регламент за защита на личните
данни.
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