ПРОТОКОЛ
за разглеждане на техническите предложения
На 25.09.2019г. в 14:00 часа в стая 402 в сградата на Община Стара Загора се проведе
закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите назначена със Заповед
№5/10.09.2019г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за
провеждане

на

обществена

поръчка

с

предмет:

„Изграждане

на

техническа

инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127;
улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т.
129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”.
Комисията заседава в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева – Архитект;
ЧЛЕНОВЕ:
1.

инж. Лариса Иванова – строителен инженер;

2.

инж. Светлана Димитрова - строителен инженер;

3.

Гергана Динева – юрист;

4.

Антоанета Никова – технически сътрудник в „Индустриална зона Загоре“ АД.

От участника ДЗЗД „ЗАГОРЕ ПБ 2019“ гр. Стара Загора на основание чл. 54, ал.8 от
ППЗОП са били изискани допълнително документи и информация.
Участникът „ДЗЗД „ЗАГОРЕ ПБ 2019“ гр. Стара Загора е представил допълнително
изисканите документи и информация в срока по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Комисията разгледа допълнително представените документи от участника ДЗЗД
„ЗАГОРЕ ПБ 2019“ гр. Стара Загора и констатира, че са в съответствие с изискванията на
Възложителя, като възприема, че е налице хипотезата на чл.41. ал.1 от ППЗОП (Изм. – ДВ,
бр. 17 от 2019 г., в сила от 1.03.2019 г.).
Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор,
комисията реши да разгледа техническите предложения на всички участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения и проверка за
тяхното съответствие с предварително обявените условия на допуснатите участници.
Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с
предварително обявените условия на участника “Пътно строителна компания ЕС БИ
ЕС“АД, гр. Стара Загора с оферта вх. № 1 и констатира, че отговаря на поставените
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изисквания и условия за изпълнение на поръчката на Възложителя:
Предложение за изпълнение на поръчката
Критерии /Описание/
Предложената
организация

на

от

Oценка

Мотиви и аргументи

(Точки)

на комисията

участника
на

изпълнение

на

поръчката осигурява изпълнението на

представил

своето

минималните

организацията

изисквания

Възложителя.
предложение

изпълнението

В Техническото предложение за

В
се

на

техническото

съдържат

СМР
за

участникът

виждане

е

относно

изпълнение

строително-монтажните

на

работи,

всички

разпределението на задачите в екипа,

изискани от Възложителя елементи от

начина на комуникация с Възложителя и

задължителната

СН.

част

«Работна

програма» и «Програма за управление на

Участникът

риска“.

е

описал

организацията в етапа на подготовка на
строителната площадка, която включва:
1.

Планиране на работите
-анализ на работите;
-планиране на ресурсите;

60

-планиране на контрола;
-съставяне на график за изпълнение;
-анализ и управление на рисковете;
-планиране на мерките, свързани със
сигнализирането на строителните работи;
-опазване на околната среда;
-безопасността

и

здравето

на

обекта

за

работниците;
2.

Подготовка

на

стартиране на строителството
-устройване

на

временен

на

временна

строителен лагер;
-въвеждане

организация на движението;
-трасиране на обекта.
3.

Осигуряване/мобилизация

на

2

планираните

ресурси

/материали,

строителна механизация и работна ръка/ .
3.1.Доставка на материали- бетон,
бетонови бордюри и елементи за тротоари,
трошен камък и инертни материали за
основа,

насипи

и

обратни

засипки,

асфалтова смес, разреден битум, битумна
емулсия,

отводнителни

материали

за

елементи,

изпълнението

на

водоснабдяване и канализация, материали
за изпълнението на дейностите по част
„Електро“, материали за изпълнението на
изместването

на

каналната

и

кабелна

мрежа.
3.2. Организация на необходимото
оборудване
3.3.Организация

на

необходимия

човешки ресурс.
За разпределение на дейностите и
отговорностите на персонала е въведена
йерархична организационна система, за
която е представена схема. Участникът е
представил

времево

разпределение

на

комуникация

с

екипа.
4.Начин
Възложителя

на
и

Строителния

надзор.

Комуникация и координация между всички
участници в строителния процес ще се
осъществява посредством срещи, писмена
кореспонденция,
телефонни
координация

електронни

разговори.
и

писма

и

Комуникация,

съгласуването

на

дейностите ще се осъществява на всички
етапи от реализацията на поръчката, като
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регулярно ще се организират работни
срещи

при

възникнали

инциденти,

трудности, препятствия.
Организация

в

етапа

на

строителството.
1.Участникът подробно е описал
предвидените етапи за изпълнение на
поръчката:
1.1.Етапи

спрямо

цялостното

изпълнение и планираният подход
-подготвителни дейности
-строителни дейности
-заключителни дейности
1.2.Етапи спрямо предвидените за
изпълнение видове работи
-почистване на стр. площадка и
земни работи;
-пътни работи;
-асфалтови работи;
-конструктивна част;
-водопроводна мрежа;
Канализационна мрежа;
-част „Електро“;
-изместване на канална и кабелна
мрежа.
1.3.Етапи спрямо предвидените за
изпълнение участъци
-улица 125-126-127 /Метро/;
-паркинг в УПИ XIII 1586, кв.Зора;
-Улица 130-131-132;
-Улици127-128-129 и 126-129-131;
-ул.“Хрищян Войвода“
2.Предлагана

технология

за

изпълнение
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Разваляне

на

съществуващи

бетонови структури и асфалтова настилка;
3.Разваляне на съществуващ тротоар
с бетонови плочи;
4.Разваляне на съществ. бетонови
или каменни бордюри;
5.Зарязване машинно на съществ.
асфалтова настилка;
6.Механизиран изкоп;
7.Изрязване

и

изкореняване

на

съществ. дървета;
8.Демонтаж

на

ограничителна

система за пътища;
9.Демонтаж метален парапет при
мост;
11.Транспорт на стр.отпадъци до
10км;
12.Доставка, полагане и уплътнение
на насип с подходящ материал;
13.Насип подходящ материал- група
А1 зона А;
14. Доставка, полагане и уплътнение
на трошен камък 0-60мм за пътна основа;
15. Доставка, полагане и уплътнение
на трошен камък 0-60мм за основа нови
тротоарни настилки;
16.Подготовка на земна основа;
17.Подготовка

на

основа

за

тротоари;
18.Доставка и полагане на пясък за
нови трот.настилки;
19.Изграждане

на

нови

трот.настилка с бет.павета деб.6 см;
20.Доставка

и

полагане

на
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„Тактилни плочи“;
21-23.Изпълнение на бет.бордюри;
24.Реконструкция на съществ. шахти
в тротоарите;
25.Облицован отводнителен окоп с
армирани бет. елементи;
26.Бетон

С8/10

за

„запечатка“

бет.елементи канавки;
27.Изработване

на

ст.бет.

отводнителна шахта;
28.Доставка и монтаж на ограничит.
Система за пътища;
29-31.Доставка и монтаж метален
парапет за мост Н=1100мм; доставка и
полагане на изравнителен бетон В30 и
хидроизолация;
32. Доставка и полагане на хумус за
зелени площи;
33-45. Битумен разлив, доставка и
полагане асфалт, хоризонтална маркировка,
вертикална

сигнализация,

стълбчета

за

знаци, разходи за осигуряване и въвеждане
на временна организация на движението по
време на строителство.
Подробно е описана технологията за
изпълнение

и

последователност

на

изпълнението на всички видове СМР.
Изложени са мотиви за предложената
технологията на изпълнение на отделните
видове СМР, както и ефекта от използване
на конкретната технология за постигане на
целите на проекта - Технологията за
изпълнение е базирана на общоприетите
строителни

практики,

технически
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спецификации

на

АПИ,

действащите

нормативни

както

и

уредби.

Направеното предложение за изпълнение
на предвидените СМР е съобразено с реда
за разгръщане на дейностите по изпълнение
на обекта, при който ще могат найрационално да се използват трудовите,
материално-техническите и финансовите
ресурси, в рамките на определения срок за
приключване на работите, залегнали в
договора.
Изложени

са

технологичната

мотиви

за

последователност

на

изпълнение на отделните видове СМР и
ефекта от изпълнението им - изборът на
технологична последователност е обвързан
предимно с взаимовръзката и технологията
на

изпълнение

реализиране

на

предвидените

работи,

както

за

и

с

производителността на отделните звена,
използвана механизация и не на последно
място

Техническата

спецификация,

действащите нормативни уредби, проекта,
общоприетите строителни практики, както
и

богатият

опит

в

изпълнението

на

сходните обекти.
Участникът

е

представил

технологична таблица, в която са посочени
основните дейности, начало и край на
предвидените СМР, продължителност

и

осигурени механизация и работна ръка
конкретно за всяка строителна дейност.
Посочени

са

работните

звена,

като

необходимият изпълнителски състав за
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строителните

дейности

е

представен

подробно в линейния календарен график и
в диаграмата на работната ръка. В таблична
форма

е

представена

избраната

механизация с подробно описание

на

предвидените за изпълнение дейности, в
които техниката ще бъде използвана.
Налице е пълно съответствие между
предложените организация и подход на
изпълнение на поръчката и представения
линеен график.
За

управление

на

проекта

е

предвидено да бъде сформиран екип от
инженерно-технически лица: ръководител
на

обекта,

технически

ръководител,

специалист по контрол на качеството,
координатор по безопасност и здраве,
ръководител

геодезия,

ръководител

механизация.
Ръководителят
изцяло

отговорен

линейните

на
за

графици,

обекта

ще

е

спазването

на

изпълнението

но

строежа в съответствие с изискванията на
чл.169 от ЗУТ, изпълнението на стр. и
монтажните работи с материали, изделия,
продукти и др. в съответствие със съществ.
изисквания
взаимоотношенията

към
с

строежа,
Възложителя

и

Строителния надзор.
Участникът е посочил конкретни
мерки за осигуряване на своевременна
доставка на необходимите материали:
-осигуряване

на

материали

и

елементи на склад
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за

-готовност

незабавно

производство
-осигуряване на резервен контрагент
за доставка
За

всяка

мярка

са

описани

наименование, нейната същност и обхват,
конкретните

дейности,

които

се

предвиждат за изпълнението й, конкретния
експерт,

ангажиран

изпълнение,
очаквания

с

прякото

контролиращ
ефект

от

конкретната мярка.

й

експерт,

изпълнението

на

Предложените мерки

са пряко свързани с предмета на поръчката.
Описана е организацията в етапа
на

въвеждане

в

експлоатация

и

постигане на проектните показатели.
Участникът е описал методи за
провеждане на изпитанията при изпълнение
и завършване на строителните дейности,
които са представени в т. Контрол на
качеството на изпълнение. Описана е
последователност

на

работите

за

провеждане на необходимите изпитания:
-степента

на

уплътняване

на

основните пластове ще се проверява чрез
натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС
15130;
-проби от уплътнена асфалтова смес
се вземат със сонда за вадене на ядки,
съгласно БДС EN12697-27. Честота на
вземане на пробите при изпитваниятанеуплътнена смес -на

всеки 500 т и поне

веднъж дневно; уплътнена смес- на всеки
2000 м2;
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-ще бъдат представени документи от
изпитвания на всяка осветителна единица
от пътното осветление от изпитвателна
организация.
Предаването

и

приемането

на

извършените СМР се удостоверява със
съставяне на Акт обр.15 без забележки. При
поява на дефекти и недостатъци в рамките
на гаранционния срок, в срок не по-късно
от 5/пет/ дни след писмено уведомление от
Възложителя,

ще

започне

работа

по

отстраняването им.
Приложените

линеен

график,

диаграма на работната ръка и диаграма на
механизацията

са

в

съответствие

с

предложената организация за изпълнение
на поръчката.
Участникът
които

е

ще

посочил

мерките,

предприеме

за

недопускане/предотвратяване настъпването
на

идентифицираните

от

Възложителя

рискове и мерките за преодоляване на
последиците при настъпил риск.
Описани

са:

вероятността

от

настъпване на всеки риск, степен на
въздействие, стойността на риска аспекти
на проявление. За всяка от мерките са
посочени същност, конкретни дейности,
конкретни експерти, ангажирани с прякото
й изпълнение, начини на взаимодействие на
отговорните и контролиращите експерти,
очаквания

ефект

от

изпълнението

на

мярката.
Предвид

гореизложеното
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комисията счита, че предложението за
изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията

на

Възложителя

по

отношение на минималното съдържание
и получава 60 точки.
Допълнителни точки към Техническата оценка при наличие на разработени един или
повече от следните елементи
Участникът е направил описание на
процедурите по контрол на качеството,
като е описал начините за осигуряване на
качество по време на изпълнението на
договора. С цел осигуряване и управление
на качеството при изпълнение на всички
видове СМР, дружеството има разработена
и внедрена Система за управление на
качеството

съгласно

ISO

9001:

2015

Сертификат №BG121149Q/U валиден до
05.01.2021г./.
Посочени са мерките за постигане на
За описание на процедурите за контрол

качеството при изпълнение на основните

на качеството участникът получава 20

дейности – провеждане на визуален входящ

допълнителни 20т.

контрол,

провеждане

на

лаболаторни

изпитвания на материалите за асфалтови
смеси, настилки и насипи, контрол при
изпълнение
зърнести

на

основни

материали,

пластове
контрол

от
при

изпълнение на бетонови бордюри и пр.
(обхванати са всички основни водове
СМР), като за всяка от мерките са описани
наименование, нейната същност и обхват,
конкретните

дейности,

които

се

предвиждат за изпълнението й, конкретния
експерт или служител, ангажиран с прякото
й изпълнение, експертите от ръководния
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състав

на

участника

контролиращи

изпълнението на мярката, очаквания ефект.
Комисията

присъжда

допълнителни точки по този показател 20 т.
Участникът

е

предложил

мероприятия за максимално намаляване на
вредното

влияние

върху

отделните

характеристики на околната среда – вредни
газове,

прах,

шум,

растителност,

стр.отпадъци и пр.
Предложените

мерки

са

адекватни и приложими.
Участникът е предложил план за
управление на генерираните строителни
отпадъци в процеса на строителство, който
включва

мерки

за

предотвратяване

и

За предложени над 5 броя дейности,

минимизиране образуването на СО, мерки

свързани с опазване на околната среда за

за разделно събиране, транспортиране и

всеки от следните аспекти - емисии на 10

подготовка за оползотворяване на СО,

вредни газове, прах, шум, растителност,

влагане на продукти от оползотворени СО

почва и строителни отпадъци;

и на СО, мерки за предотвратяване и
намаляване

на

замърсяването

със

строителни отпадъци и замърсяване от
строителната дейност.
I.Емисии на вредни газове:
Участникът предвижда шест броя
дейности (използване на изправна техника;
ограничаване работата на свигателите на
празен ход; ограничаване скоростта на
трнаспортните средства; ограничаване на
количествтото на превозваните материали;
въвеждане на правила за управление на
битовите отпадъщи; въвеждане на правила
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за противопожарна защита) , които ще
бъдат

предприети

срещу

вредното

въздействие от емисии на вредни газове,
които комисията приема за адекватни и
относими към предмета на поръчката.
II.Генериране на прах:
Участникът предвижда шест броя
дейности

(ограничаване

транспортните

скоростта

средства;

покриване

на
с

брезент; оросяване на площите; оросяване
на инертните материали; почистване на
транспортните

средства;

ограждане

с

плътна ограда), които ще бъдат предприети
срещу вредното въздействие от прах, които
комисията приема за адекватни и относими
към предмета на поръчката.
III.Генериране на шум:
Участникът предвижда шест броя
дейности (използване на изправна техника;
нормиране на работните часове и курсове;
ограничаване в рамките на дневния период
на строителната дейност; ограничаване
скоростта

на

транспортните

средства;

ограничаване работата на двигателите на
празен ход; ограничаване количеството на
превозваните материали под капацитета на
траспортните

средства),

които

ще

се

предприемат на площадка срещу високи
нива на шум, които комисията приема за
адекватни и относими към предмета на
поръчката.
IV.Растителност:
Участникът предвижда седем броя
дейности

(определяне

на

площи
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за

движение на трнаспортните средства и
техниката в рамките на обекта; ограждане;
въвеждане на правила за противопожарна
защита;

ограничаване

транспортните
правила

за

отпадъци,

скоростта

на

въвеждане

на

средства;
управление

въвеждаен

техническо

на

на

обслужване

и

битовите

правила

за

ремонт

на

техниката), които ще се предприемат срещу
увреждане

или

унищожаване

на

растителност, които комисията приема за
адекватни и относими към предмета на
поръчката.
V.Почва:
Участникът предвижда седсм броя
дейности (опазване на повъурхностния
слой; използване на изправна техника;
ограничаване

на

транспортните
брезент;

скоростта

средства;

въвеждане

покриване

с

правила

за

и

ремонт

на

на

правила

за

на

техническо

обслужване

техниката;

въвеждане

на

зареждане с гориво на транспортните
средства и техниката; определяне на площи
за движение на тр. средства и техниката),
които ще се предприемат на площадка
срещу замърсяване на почвата, които
комисията приема за адекватни и относими
към предмета на поръчката.
VI.Строителни отпадъци:
Участникът предвижда осем броя
дейности (поддържане на временни депа;
осигуряване на постоянно наличие на
водоноски с четки и машини с вакуумно
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устройство; предварително уточняване на
местата за депониране; редовни технически
прегледи; заявяване на точни количества
материали;

оползотворяване

на

строителните материали; използване на
подходящи инструменти при рязане на
бетони и пр.), които ще се предприемат на
площадка

срещу

замърсяване

със

строителни отпадъци на площадката и
околното пространство, които комисията
приема за адекватни и относими към
предмета на поръчката.
Комисията

присъжда

допълнителни точки по този показател 10 т.
Разгледани са следните рискове:
1.Закъснение

началото

на

започване на работите.
-Мерки
За предложени над 5 мерки, които

за

недопускане/

предотвратяване на риска - 6 мерки.

ще се предприемат за недопускане/

-обезпечаване

на

проектната

предотвратяване настъпването на всеки

готовност за стартиране работите на

от идентифицираните от Възложителя

обекта;

рискове и над 5 мерки, които ще се
предприемат

за

преодоляване

на 10

-обезпечаване

-обезпечаване

на

техническите

на

материалните

ресурси;

въздействие върху успешното изпълнение
на поръчката и постигане на очакваните

човешките

ресурси;

последиците при настъпване на риска с
цел редуциране на негативното им

на

-обезпечаване
ресурси;

резултати;

-обезпечаване на площи за времения
лагер;
-обезпечаване

на

площи

за

депониране на земни маси;
Комисията

счита

предложените
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мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
-Мерки

за

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска –
предложени са 6 мерки.
-преработка

на

графика

чрез

използване на резерва от време;
-скъсяване времето за изпълнение на
част от работите – ангажиране на
допълнителни ресурси;
-удължаване на работното време на
обекта;
-въвеждане на двусменен режим на
работа;
-паралелно изпълнение на част от
работите;
-паралелно изпълнение на отделните
части от обекта;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
2.Изоставане

от

графика

при

текущото изпълнение на дейностите.
за

-Мерки

недопускане/

предотвратяване на риска - предложени са
6 мерки.
-стриктно и прецизно спазване на
графика за изпълнение на СМР;
-осигурен

резерв от

време

при

изготвяне на ЛКГ;
-обезпечаване на човешки ресурси;
-обезпечаване

на

технически

на

материални

ресурси;
-обезпечаване
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ресурси;
-осигуряване на необходимия ресурс
за навременен лаболаторен и геодезичен
контрол на работите;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
за

-Мерки

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска –
предложени са 6 мерки.
на

-преработка

графика

чрез

използване на резерва от време;
-скъсяване времето за изпълнение на
част

от

оставащите

работи

–

ангажиране на допълнителни ресурси;
-удължаване на работното време на
обекта;
-въвеждане на двъсменен режим на
работа;
-паралелно изпълнение на част от
работите;
-паралелно изпълнение на отделните
части от обекта;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
3.Риск

от

закъснение

за

окончателно приключване и предаване на
обекта.
-Мерки

за

недопускане/

предотвратяване на риска- предложени са
8 мерки.
-обезпечаване

на

проектната

готовност за стартиране работите на
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обекта;
на

-обезпечаване

човешките

ресурси;
-обезпечаване

на

техническите

на

материалните

ресурси;
-обезпечаване
ресурси;
-осигуряване на необходимия ресурс
за навременен лаболаторен и геодезичен
контрол на работите;
-стриктно и прецизно изпълнение на
СМР;
-спазване на срокове за предаване на
съответната документация;
на

-спазване

въведената

организационна система;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
-Мерки

за

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска - 6
мерки.
-скъсяване времето за изпълнение на
част

от

оставащите

работи

–

ангажиране на допълнителни ресурси;
-удължаване на работното време на
обекта;
-въвеждане на двъсменен режим на
работа;
-паралелно изпълнение на част от
работите;
-паралелно изпълнение на отделните
части от обекта;
-отстраняване на несъответствия
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и извършване на нови изпитвания;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
4.Недобра

комуникация

координация

между

и

екипа

на

Възложителя и този на Изпълнителя.
за

-Мерки

недопускане/

предотвратяване на риска - предложени са
8 мерки.
създаване

-предварително

и

прилагане на комуникационна стратегия;
на

-организиране

среща

с

представители на всички участници в
строителния процес;
-определяне на членовете на екипа и
конкретните им задължения, относно
предаване

на

информация

на

Възложителя;
-организиране на регулярни срещи;
на

-поддържане

постоянна

комуникация на експертно ниво;
съдаване

-своевременно

и

придвижване на всички документи;
спазване

-стриктно

на

нормативната уредба;
-водене

на

точна,

ясна

и

своевременна кореспонденция;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
-Мерки

за

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска - 7
мерки.
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-информиране на Възложителя и
СН за възникналите усложнения.
на

-организиране

среща

със

заинтересованите страни;
-изготвяне на нова комуникационна
стратегия;
на

-включване

допълнителни

специалисти;
-съдействие при разрешаване на
спорове;
-решаване
трудности

в

и

отстраняване
комуникацията

на
на

ведомствените дружества;
-прилагане на договорните условия;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
5.Липса на ликвидни средства за
обезпечаване на строителството.
за

-Мерки

недопускане/предотвратяване на риска - 6
мерки.
-осигуряване на ликвидни средства
при започване на строителството;
-осигуряване на целеви кредити;
-осигуряване на овърдрафт;
-планиране на паричния поток;
-доставка на материали и суровини
с отложено плащане;
-стриктно

изпълнение

строителната програма

на

и планирания

паричен поток;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
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предмета на поръчката.
-Мерки

за

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска - 6
мерки.
-използване на свободни парични
средства от други обекти;
-усвояване на целеви кредити;
-усвояване на овърдрафт;
-отложено

плащане

на

основни

материали и суровини;
на

-актуализация

календарния

график;
-актуализация на паричния поток;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
за

6.Невъзможност

навременно

осигуряване на основните материали за
изпълнение на договора.
за

-Мерки

недопускане/предотвратяване на риска - 6
мерки.
-избор на утвърден и достатъчен
капацитет доставчик;
-определяне на количества и срокове
в договорите за доставка;
-предвиждане на авансово плащане
в договорите за доставка;
-предвиждане

на

санкции

в

договорите за доставка;
-осигуряване на резервни източници
за материали;
-организиране на паралени доставки
от

два

или

повече

източника
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на

материали;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
за

-Мерки

преодоляване

на

последиците при настъпване на риска - 6
мерки.
на

-засилване

доставките

от

неистойки

при

паралелния доставчик;
или

-санкции

забавяне или неизпълнение;
-смяна на доставчика;
-промяна на линейния график и
съобразяване

на

възможността

за

доставка;
-осигуряване на резерв от основните
материали;
-смяна на материала;
Комисията

счита

предложените

мерки за относими и адекватни към
предмета на поръчката.
Всяка една от посочените мерки е
съпроводена

от

описание

на

нейната

същност и обхват, конкретните дейности,
които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния

експерт

ангажиран

с

експертите

от

участника,

или

прякото

й

ръководния

които

ще

служител,
изпълнение,
състав

на

контролират

изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие

с

контролирания/ните

експерти, очакван ефект от изпълнението и.
Комисията

присъжда

допълнителни точки по този показател -
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10 т.
Предвид

гореизложеното

участникът

получава

по

показател

„Предложение

за

изпълнение на поръчката ” (ОТ) - 100 точки.
С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.
На 26.09.2019г. в 9:00 часа в стая 402 в сградата на Община Стара Загора се проведе
закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите назначена със Заповед
Заповед №5/10.09.2019г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за
провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на техническа инфраструктура за
Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т.
132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII
1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”.
Комисията заседава в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева – Архитект;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Лариса Иванова – строителен инженер;
2. инж. Светлана Димитрова - строителен инженер;
3. Гергана Динева – юрист;
4. Антоанета Никова – технически сътрудник в „Индустриална зона Загоре“ АД.
Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с
предварително обявените условия на участника ДЗЗД „ЗАГОРЕ ПБ 2019“ гр. Стара Загора с
оферта вх. № 2 и констатира:
По отношение на задължителна част от Работната програма на представеното от участника
предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следните пропуски и
несъответствия, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя:
В раздел 1.3 „Разпределение на задачите и отговорностите и комуникация между
участниците в строителния процес“ примерното разпределение на работата и взаимодействоето
между експертите е представено в органограма, която е с празни полета и не носи никаква
информация. Комисията счита, че реално не е налице начина на комуникация с Възложителя
В описаната организация в етапа на строителството е представена последователност и
технология на изпълнение на видовете СМР, но не са изложени мотиви за предложената
последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на
технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на
конкретната технология за постигане на целите на проекта.

23

В работната програма не е представена технология на изпълнението на СМР по част
„Електро“, в това число и Улично осветление.
Съгласно методиката за оценка на офертите в задължителната част от работната програма
на участника следва да съдържа предлаганата технология на изпълнението на отделните видове
СМР, мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както
и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително
и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта.
В своето изложение отностно мерките за осигуряване на своевременна доставка на
необходимите материали са посочени мерки, но по отношение на тях не е налична изискуемата в
съвкупност информация, а именно: конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й
изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще
контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните
експерти, очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
В техническото предложение на участника се съдържа програма за управление на риска.
За всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове участникът е посочил мерки за
въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска,

мерки за

недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпил
риск.

Съгласно методиката за оценка на офертите задължителна част от програмата за

управление на риска е за всяка една от мерките за недопускане/предотвратяване на риска и за
преодоляване на последиците при настъпил риск участникът да опише наименование, нейната
същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния
експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му
на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
Представените от участника мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
идентифицираните от Възложителя рискове и мерки за преодоляване на последиците при
настъпил риск страдат частично от липса на задължително съдържание, а именно не са
посочени: конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на съответната мярка и
начините им на взаимодействие с контролирания/ните експерти и мерките не са съпроводени от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
Горецитираното съдържание следва да е налично за всяка една от представените мерки.
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Въз основа на всичко констатирано по-горе, комисията счита, че представеното от
участника Техническо предложение не отговаря на минимално поставените от Възложителя и
предварително обявени условия за изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното комисията предлага участникът ДЗЗД „ЗАГОРЕ ПБ 2019“
гр. Стара Загора да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание
чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.
Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с
предварително обявените условия на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София с оферта
вх. № 3 и констатира:
По отношение на задължителна част от Работната програма на представеното от участника
предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следните пропуски и
несъответствия, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя:
Изискване на Възложителя в настоящата обществена поръчка е участникът да посочи
конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, като
съответно за всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност
и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
В техническото предложение на участника са представени мерки за осигуряване на
своевременна доставка на необходимите материали, но същите страдат от липса на задължително
съдържание за всяка от тях, а именно - конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й
изпълнение, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират
изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти,
очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
Посочването на мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали, ведно с тяхното задължително съдържание е част от задължителното съдържание на
работната програма.
Участникът е разгледал всички идентифицирани от Възложителя рискове, (които могат да
окажат влияние върху изпълнението на договора), а именно:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
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-Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството;
- Невъзможност за навременно осигуряване на основните материали за изпълнение на
договора.
По отношение на всеки един от тях е отчел възможни аспекти на проявление, области и
сфери на влияние, извършена е оценка на вероятността за настъпване на риска и степен на
въздействие върху изпълнението на договора, предложени са мерки, които ще се предприемат за
недопускане/предотвратяване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и
мерки за преодоляване на последиците при настъпил риск.
Изискване на Възложителя е за всяка една от мерките участникът да опише наименование,
нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на
експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и
начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат
съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
В

настоящото

техническо

предложение

за

предложените

мерки

за

недопускане/предотвратяване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове не е
налице изискуемата в методиката за оценка информация, а именно: конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, експертите от ръководния състав на участника,
които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти, очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
Въз основа на всичко констатирано по-горе, комисията счита, че представеното от
участника Техническо предложение не отговаря на минимално поставените от Възложителя и
предварително обявени условия за изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното комисията предлага участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр.
София да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т.2,
б. „а“ от ЗОП.
С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.
На 27.09.2019г. в 9:00 часа в стая 402 в сградата на Община Стара Загора се проведе
закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите назначена със Заповед
Заповед №5/10.09.2019г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за
провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на техническа инфраструктура за
Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т.
132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII
1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”.
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Комисията заседава в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева – Архитект;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Лариса Иванова – строителен инженер;
2. инж. Светлана Димитрова - строителен инженер;
3. Гергана Динева – юрист;
4. Антоанета Никова – технически сътрудник в „Индустриална зона Загоре“ АД.
Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с
предварително обявените условия на участника Консорциум „ТИ ВИ БИ-АВАНГАРД“ ДЗЗД,
гр. Димитровград с оферта вх. № 4 и констатира:
По отношение на задължителна част от Работната програма на представеното от
участника предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следните пропуски и
несъответствия, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя:
По отношение на мерките за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали:
Участникът е посочил, че ще осигури регулярност на доставките на строителни продукти
по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР и
спазване на графика за изпънение. Съгласно методиката за оценка на офертите Участникът
следва да посочи конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали, като за всяка една от мерките следва да опише наименование, нейната същност и
обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
В техническото предложение на участника не са посочени конкретни мерки за
осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, като съответно не е налично
и тяхното задължително съдържание съгласно методиката за оценка на офертите.
Посочването на мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали, ведно с изисканата за тях информация е част от задължителното съдържание на
работната програма.
В техническото предложение на участника се съдържа програма за управление на риска.
За всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове участникът е посочил възможни
аспекти на проявление, области и сфери на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване на
риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпил риск, отговорни длъжностни лица.
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Съгласно методиката за оценка на офертите задължителна част от програмата за управление на
риска е за всяка една от мерките за недопускане/предотвратяване на риска и за преодоляване на
последиците при настъпил риск участникът да опише наименование, нейната същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
Представените от участника мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
идентифицираните от Възложителя рискове и мерки за преодоляване на последиците при
настъпил риск страдат частично от липса на задължително съдържание, а именно: не са
посочени експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението
на съответната мярка и начините им на взаимодействие с контролирания/ните експерти и
мерките не са съпроводени от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната
мярка.
Горецитираното съдържание следва да е налично за всяка една от представените мерки.
Въз основа на всичко констатирано по-горе, комисията счита, че представеното от
участника Техническо предложение не отговаря на минимално поставените от Възложителя и
предварително обявени условия за изпълнение на поръчката.
В допълнение на изложените по-горе несъответствия комисията констатира, че част
от представеното техническо предложение категорично касае различен предмет на
обществена поръчка несъотносим с настоящия. и по конкретно:
В т. 8.1 „Организация и подход на изпълнение на обекта“ е посочено, че основните
дейности, които ще бъдат извършени от Консорциума в качеството му на Изпълнител са:
-изготвяне на инвестиционно проектиране
-Авторски надзор по време на строителството
………………………………………………………………………………………………….
Изготвяне на инвестиционно проектиране и Авторски надзор по време на строителството
не са предмет на настоящата процедура. За обекта има изготвен инвестиционен проект, който е
предоставен на участниците в профила на купувача. Изложеното от участника в тази точка
навява за непознаване предмета на поръчката. В подкрепа на това твърдение е и изложеното в
раздел „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в
сградата“, където участникът разглежда изпълнение на СМР по енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради - предвижда издигане на фасадно скеле за определен период и
редицца други неотносими към предмета на настоящата поръчка дейности.
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В т. 8.3.1 от техническото си предложение „Описание на взаимодействието с различните
участници в процеса“ участникът е посочил като Възложител Община Стара Загора.
Възложител на настоящата обществена поръчка е Индустриална зона „Загоре“ АД, което води
до липса на описано взаимодействие с действителния Възложител, като участник в процеса на
изпълнение на СМР.
Налична е разработка „Мерки за намаляване на затрудненията по идентифициран от
Възложителя аспект на ежедневието: достъп, където е посочено, че поради естеството на обекта
– жилищна сграда, която няма да бъде евакуирана по време на строителството в процеса на
изпълнение на проекта може да се стигне до затруднение за живущите и ще бъдат предприети
мерки за намаляването им, както и че във връзка с реализацията на националната програма за
енергийна ефективност на МЖС ще се осигури по време на строителството намаляване на
затрудненията на живущите и нормални условия за работа. Говори се за изграждане на плътен
проход с указателни табели и нощна сигнализация до входовете на блока; за подмяна на
дограма; за осигиряване на достъп до мазета,апартаменти и етажни площадки; за съгласуване
със Сдружение на собствениците.
Следват разработки „Мерки за намаляване на затрудненията по идентифициран от
Възложителя аспект на ежедневието: предоставяне на комунални услуги –водо, електро,
газоснабдяване, сметосъбиране“ „Дейности за контрол на изпълнението на всички предложени
мерки“, „Дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния
процес върху аспектите на ежеднението по време на изпълнението на договора“, които също
касаят СМР на сгради и не са относими към настоящата обществена поръчка.
Също така следва да се отбележи, че в настоящата поръчка Възложителят не е
идентифицирал аспектите на ежедневието, както е посочил участникът.
Настоящата обществена поръчка касае изграждане на техническа инфраструктура,
поради това изложеното по-горе от участника може да се възприеме и като самостоятелно
основание за отстраняване, т.к. не отговаря на предварителните условия за изпълнение на
поръчката.
Предвид гореизложеното комисията предлага участникът Консорциум „ТИ ВИ БИАВАНГАРД“ ДЗЗД гр. Димитровград да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.
Комисията разгледа техническото предложение и провери за съответствието с
предварително обявените условия на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София с оферта вх. № 5, и
констатира:
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По отношение на задължителна част от Работната програма на представеното от участника
предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следните пропуски и
несъответствия, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя:
Изискване на Възложителя в настоящата обществена поръчка е участникът да посочи
конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, като
съответно за всяка една от мерките следва да опише наименование, нейната същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от
описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.
В своето изложение по отношение на тази част от представената работна програма,
участникът е посочил следните мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите
материали:
-

Мярка 1: Предварително одобрение на специфицираните материали;

-

Мярка 2: Сключване на договори с утвърдени и надеждни доставчици;

-

Мярка 3: Организиране на възможно най-оптимална логистика за снабдяване с
одобрените материали;

-

Мярка 4: Текущо проследяване на транспорта на материали и продукти;

-

Мярка 5: Регулярност при доставката на материалите;

-

Мярка 6: Предвиден времеви резерв за доставка.

Единствено по отношение на Мярка №1 са налични всички задължителни елементи, които
според методиката за оценка на офертите участникът следва да опише и то при условие, че поле
„Последващи действия“ се възприеме от комисията като изисканото описание на очаквания ефект
от изпълнението на конкретната мярка. По отношение на всички останали конкретни, посочени от
участника мерки обаче изискуемата в съвкупност информация за всяка една от тях не е налице, а
именно: за всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и
обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния
състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на
взаимодействие с контролирания/ните експерти, очаквания ефект от изпълнението на конкретната
мярка.
По отношение на представената от участника в рамките на задължителната част от
техническото му предложение Програма за управление на риска, комисията констатира следното:
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Участникът е разгледал всички идентифицирани от Възложителя рискове, (които могат да
окажат влияние върху изпълнението на договора), а именно:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
-Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството;
- Невъзможност за навременно осигуряване на основните материали за изпълнение на
договора.
По отношение на всеки един от тях е отчел възможни аспекти на проявление, области и
сфери на влияние, извършена е оценка на вероятността за настъпване на риска и степен на
въздействие върху изпълнението на договора, предложени са мерки, които ще се предприемат за
недопускане/предотвратяване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и
мерки за преодоляване на последиците при настъпил риск.
За риска - Закъснение началото на започване на работите, са предложени 10 мерки за
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и 10 мерки за преодоляване на последиците
при настъпването му.
За риска - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, са предложени
10 мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и 11 мерки за преодоляване на
последиците при настъпването му.
За риска - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта, са
предложени 11 мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и 11 мерки за
преодоляване на последиците при настъпването му.
За риска - Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на
изпълнителя, са предложени 11 мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
11 мерки за преодоляване на последиците при настъпването му.
За риска - Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството, са предложени
10 мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и 10 мерки за преодоляване на
последиците при настъпването му.
За риска - Невъзможност за навременно осигуряване на основните материали за
изпълнение на договора, са предложени 10 мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
на риска и 10 мерки за преодоляване на последиците при настъпването му.
Изискване на Възложителя е за всяка една от мерките участникът да опише наименование,
нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,
конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на
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експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и
начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти и очаквания ефект от
изпълнението на конкретната мярка.
В настоящото предложение за изпълнение на поръчката, въпреки, че предложените мерки
са адекватни и относими към предмета на поръчката, по отношение на всяка една от тях, не е
налице изискуемата в методиката за оценка информация.
Въз основа на всичко констатирано по-горе, комисията счита, че представеното от
участника предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на минимално поставените от
Възложителя и предварително обявени условия за изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното комисията предлага участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр.
София да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т.2,
б. „а“ от ЗОП.
Комисията допуска до отваряне на ценовата оферта участника “Пътно строителна
компания ЕС БИ ЕС“АД, гр. Стара Загора.
Комисията реши отварянето на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, да се
проведе на 02.10.2019г. от 11:00 часа в стая 402 в сградата на Община Стара Загора, за което да
се публикува в профила на купувача съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП не по-късно
от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виктория Грозева (П.П.) заличена информация на основание
чл.36а, ал. 3 от ЗОП.
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Лариса Иванова – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от
ЗОП.
2. инж. Светлана Димитрова - (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от
ЗОП.
3. Гергана Динева – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.
4. Антоанета Никова – (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.
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