П Р О Т О К О Л
№ 4
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд", публикувана
в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани" с ID №
9051872/30.03.2016г.

Днес, 31.05.2016г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на
Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Христина Иванова - младши специалист „Строителство" притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика, отсъства, съгласно Заповед за отпуска
№214/05.05.2016г. и се замества от резервен член- Теменужка Атанасоваглавен специалист - счетоводител;
2. Пламен Боев - главен инженер, притежаващ професионална компетентност,
свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика се
събра на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в
стая 10, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул.„Охрид", №1, за разглеждане
на постъпилите писмените обосновки от участниците в процедурата по предложените
от тях единични цени за съответните дейности, по обособени позиции, които са с 20 %
по-ниски (по-благоприятни) от средната цена на останалите участници, допуснати до
оценяване.
Присъстват трима членове на комисията. Налице е кворум и мнозинство за
вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане на заседанието.
След получаване на справка от Входящия регистър председателя на комисията
установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 30.05.2016г. са получени
следните осем писмени обосновки за начина на образуване на предложените
единични цени, както следва:
I. Участникът „УНИМЕКС-С" ООД е изпратил 1 (една) писмена обосновка
в с вх. № 08-00-42/8/27.05.2016г. в 11.23 часа.
II. Участникът „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД е изпратил 1 (една) писмена
обосновка с вх. №08-00-42/3/27.05.2016г. в 12.39 часа.
III. Участникът „АТЛАС БАЛКАН" ЕООД е изпратил 1 (една) писмена
обосновка в с вх. № 08-00-42/6/27.05.2016г. в 13.19 часа.

IV. Участникът „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД е изпратил
обосновка с вх. №08-00-42/5/27.05.2016г. в 15.15 часа.

1 (една)

писмена

V. Участникът „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД е изпратил 1 (една)
писмена обосновка с вх. №08-00-42/5/27.05.201бг. в 15.35 часа.
VI. Участникът „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД е изпратил 1 (една) писмена
обосновка с вх. №08-00-42/4/30.05.2016г. в 12.08 часа.
VII. Участникът „ПЪТСТРОЙ-92" АД е изпратил
обосновка с вх. №08-00-42/5/30.05.2016г. в 15.28 часа.

1 (една)

писмена

VIII. Участникът „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД е изпратил 1
(една) писмена обосновка с вх. №08-00-42/10/30.05.2016г. в 15.38 часа.
Комисията констатира, че участникът в процедурата „ПЪТПРИБОР" ООД
не е представил изисканата от комисията писмена обосновка в определения срок,
поради което на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага участникът в процедурата „ПЪТПРИБОР" ООД за
отстраняване, поради непредставена писмена обосновка за единичните цени за
отделните дейности в Ценовото си предложение, което е с повече от 20% поблагоприятно от средните стойности от предложенията на останалите участници и
не доказва наличието на обективни обстоятелства, които да са относими към
разпоредбата на чл.70, ал. 2 от ЗОП.
Комисията обсъди представената от „УНИМЕКС-С" ООД писмена
обосновка за начина на образуване на единичните цени на отделните дейности.
В писмената обосновка участникът е описал и обосновал начина на
образуването на единичните цени, както следва:
Пътностроителна компания „УНИМЕКС-С" ООД подчертава, че е основана през 1996
г. с основен предмет на дейност текущ, среден и основен ремонт на улични и пътни
настилки. От 1996 г. до сега 2016 година / Двадесет години / дружеството е разширявало
обхвата на дейността си, като непрекъснато е повишавало качеството на услугите. Като
доказателство за това са големия брой референции за дейността им, както и
сертификатите издадени от сертифициращия орган „ТЮФ Н О Р Д Б Ъ Л Г А Р И Я "
ЕООД и Камарата на строители в България, както следва :
1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС

EN

ISO

9001:

2008

-

Сертификат с Рег.№ 32 100 150033 с Доклад от одит №3215 0090 Валиден до 2018-0216.
2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЪГЛАСНО

BS

OHSAS

18001:

2007

-

Сертификат с Рег.№ 32 116 150033 с Доклад от одит №3215 0090 Валиден до 2018-0216.
3. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС

EN

ISO

14001:

2005-

Сертификат с Рег.№ 32 104 150033 с Доклад от одит №3215 0091 Валиден до 201802.17.

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ №11 - TV
004273 ВТОРА Г Р У П А СТРОЕЖИ ОТ Т Р Е Т А ДО Ч Е Т В Ъ Р Т А
К А Т Е Г О Р И Я - в а л и д н о с т 30.09.2016 г.
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ №IV - TV
007415 Ч Е Т В Ъ Р Т А ГРУПА С Т Р О Е Ж И ОТ Т Р Е Т А И Ч Е Т В Ъ Р Т А
К А Т Е Г О Р И Я - валидност 30.09.2016 г.
6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ №V - TV
010670 ПЕТА Г Р У П А с класове - 41.20; 42.11; 42.12; 42.99; 43.11;
43.12 - валидност 30.09.2016 г.
А. Дружеството уточнява, че разполага със следните дълготрайни материални активи,
които дават пълна независимост, автономност и икономичност за извършване на всички
видове строителни дейности, както следва :
1. Собствена
гаражна
база,
находяща
се
в
гр.София,
кв."Модерно
предградие",ул."Железен мост" .
2. Собствена
складова
база,
находяща
се
в
гр.София,
кв."Модерно
предградие",ул."Железен мост".
3. Лиценз за международен превоз на товари (Лиценз №6329 валиден до 04.05.2026 г.
издаден от „Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията) и собствени транспортни средства,
както следва:
3.1.
Триосни товарни самосвал и „Ивеко-тракер" - 5 бр.
3.2.
Товарен самосвал „МАН" - 1бр.
3.3.
Товарен самосвал „ВОЛВО" -1 бр.
3.4.
Товарни самосвали „ШКОДА-МАДАРА" - 2 бр.
4. Нова собствена асфалтополагаща техника със съвременна електроника :
4.1.
АсфаЛтополагач марка„ФБОГЕЛ", модел „1803-2" -1 бр.
4.2.
Асфалтополагач МАРКА „ФБОГЕЛ", модел „1704" -1 бр.
5. Собствена уплътняваща техника за пътни основи, трошенокаменни настилки и
асфалтови настилки :
5.1.
Вибрационен двубандажен валяк „АММАН" - 12т. -1 бр.
5.2.
Вибрационен вибрационен валяк „ХАМ" - 6т. -1 бр.
5.3.
Вибрационен двубандажен валяк „ДИНАПАК" 4,5т. -1 бр.
5.4.
Вибрационе комбиниран валяк „БЕНФОРД" - 4,5Т. -1 бр.
5.5.
Вибрационен двубандажен валяк „БОМАГ"- 2,5т. -1 бр.
5.6.
Вибрационе двубандажен валяк „СИШМ"-1,5 т.-1 бр.
6.7.
Моторна трамбовка „БОМАГ" - 65 кг. -1 бр.
6.8.
Моторна трамбовка „Вакер" - 45 кг. -1 бр.
6.9.
Виброплоча „ АМАН" -120 кг. - 1 бр.
6.10. Виброплоча „БОМАГ" - 80 кг. - 1бр.
6. Машини за фрезоване на асфалтови настилки с дълбочина на фрезоване до 25 см.:
6.1.
Пътна фреза „ДИНАПАК" - PL1000RS - 1 бр.
6.2.
Пътна фреза „ВИРТГЕН"- W500 - 1 бр.
7. Машини за обработване на фуги и пукнатини :
7.1.
Машина за заливане с горещ битум на фуги и пукнатини - „СИКОМ" - 1бр.
7.2.
Гудронатор за полагане на битумна емулсия - „СИМЕКС" -1 бр.

Участникът подчертава, че цялата налична техника е в отлично експлоатационно
състояние и се поддържа от собствен ремонтен екип на дружеството. Собствените
транспортни средства гарантират по-малък разход на ресурс за транспортиране и
доставка на материалите до обекта, както и ниска себестойност на извършваната
услуга. Всичко това е видно от предоставените анализи към конкурсната
документация в раздел III - Механизация. „УНИМЕКС-С" ООД уточнява, че цените
на машиносмените напълно отговарят на средните за страната цени на механизация
и транспортни средства.
Дружеството споменава, че транспортните разходи за доставка на основния и найскъп материал - асфалтобетона са определени на база транспортно разстояние от
гр.Костинброд до асфалтова база на „Трейс-София"АД - гр.Костинброд т.е.
възможно най-кратко средно транспортно разстояние - до 5 км.
Б. Пътностроителна компания „УНИМЕКС-С" ООД изтъква, че има добре изградена
мрежа от доставчици за всички видове строителни материали на територията на град
София и извън нея. Дългогодишното сътрудничество с доставчиците и постигнатите
споразумения за доставки на материали с отстъпки от 10% до 20% са аргумент за
преодоляване на конкуренцията и предлагане на достъпна и атрактивна реална цена на
Възложителя, която да гарантира изпълнение на поръчката с високо качество.
Б.1. За производство на бетонови изделия фирмата работи със следните производители:
1. „Реликс вибро" АД
2. „Земелрок" ЕАД
3. „Балканкерамик"АД
4. „Софурбан" ООД,
За целите на обществената поръчка в гр.Костинброд са предвидени бетоновите изделия
на „Балканкерамик" АД, тъй като транспортното разстояние е най-малко от всички
останали доставчици. Освен това най-голяма търговска отстъпка в размер на 15% от
стойността на продуктите сме получили от техния завод в Нови Искър. Затова в
единичните цени в офертата са заложени техни цени на бетоновите изделия.
Б.2. За производство на асфалтобетонови смеси фирмата ще работи с асфалтовия завод
на „Трейс-София" АД, находящ се непосредствено до гр.Костинброд. Дългогодишното
сътрудничество между дружествата ни дава следните предимства :
1.
Гарантирано качество на продуктите / Сертификат за качество и Декларация за
съответствие на продукта /.
2. Производство на асфалтови смеси без предварителна заявка.
3. Производство на асфалтобетонни смеси в екстрени и аварийни ситуации.
4. Отстъпки до 10% от базовите цени на асфалтобетона.
5. Минимално транспортно разстояние - максимално уплътняване на работния цикъл
без престои на обекта и гаранция за срочно изпълнение.
6.
Гарантирано горещи асфалтови смеси без загуба на температура на сместа при
транспортиране до обекта и полагане.

Б.З. Доставката на инертните материали за изпълнение на поръчката ще се осъществява
от „ОГНЯНОВО-К" АД, фирма с която партнират от 20 години. Предимства:
1. Ниска цена на всички видове фракции от трошен камък - до 12% от базовата цена на
кариерата за всички останали клиенти.
2. Ритмичност и сигурност на доставката.
3. При доставка с наши собствени транспортни средства - ниска себестойност.
4. Гарантирано качество на фракциите.
В. Изискване за спазване на минималните изисквания за заплащане на труда.
Ръководството на фирмата гарантира и декларира, че са спазени изискванията за
минимална цена на труда. Средната работна заплата на работниците в пътностроителна
компания „УНИМЕКС-С" ООД е в размер на 756 лв/месец. Броя на работните дни за
2016 година определен от Националния Осигурителен Институт е в размер на 252 дни.
Този брой разделен на 12 месеца определя 21 работни дни в месеца или 168 работни
часа за месец. 168 часа на месец умножени по средната часова ставка на дружеството
(4,50 лв/час) гарантира средна работна заплата от 756 лв/месец, която е с 336 лв./месец
над минималната работна заплата в Република България и с 105 лв./месец над
минималната заплата в отрасъл строителство. В „Строителството" в момента действа
сключения на 04.01.2011 г. отраслов колективен трудов договор. Чл. 12 на същия
определя минималното месечно основно трудово възнаграждение за отрасъла да се
определя на база минималната работна заплата за страната, завишена с коефициент
К=1.25. Това означава 420*1,25 =525,00 лв.
Г. „УНИМЕКС-С" ООД дава пояснения относно изготвянето на анализните цени :
Г.1. Анализните цени са изготвени по отношение на труда на базата на одобрените
Трудови норми в строителството отразени в ТНС и разходните норми за труд.
Разходните норми за механизация са съобразени сУСН. Цените на машиносмените не
надвишават средните цени за машиносмени в отрасъл строителство. Допълнителните
разходи за труд са съобразени с осигурителните прагове, здравни и пенсионни
осигуровки и разходите за ДОО в рамките на 90% върху основните разходи за труд.
Допълнителните разходи за механизация ( 30% ) не са под минималните и не
надвишават допустимите.
Участникът подчертава, че печалбата на дружеството в размер на 10% е три пъти помалка от минимално допустимата печалба начислявана в рамките на европейската
общност и е на 50% по- ниска от нормално допустимата печалба за една нормална
пътностроителна фирма с толкова голям машинен парк от нови пътностроителни
машини.
Г.2. За цените на материалите заложени в въпросните анализи
с
№№16,17,28,30,31,34,36,41,42,45,46 и 47 „УНИМЕКС-С" ООД прилага, като
доказателство документи - фактури, оферти ценови листи на производители, както
следва:
1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 9001: 2008 -1 БР.
2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО BS OHSAS 18001: 2007 - 1 БР.

3.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 14001: 2005 - 1
БР.
4.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
№11 - TV 004273 - 1 БР.
5.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
№IV-TV 007415 -1 БР.
6.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
№ V - TV 010670 -1 БР.
7.
Лиценз за международен превоз на товари №6329 -1 БР.
8.
Оферта на „Трейс-София" АД за производство на асфалтови смеси -1 БР.
9.
Фактура
№
0000012963/30.11.2015
бетонови
изделия
на
„Балканкерамика"АД.
10.
Фактура №4100011602/30.11.2015 - тр. камък
ф-я 0-25мм на
„ОгнтювеИААД;
11.
Фактура №1000029009/21.10.2015 - бетон В10 на „Хидробетон" ООД.
12.
Фактура №021/27.12.2013 - тр.камък ф-я 0-4мм. На „ЛОБИ КАР ТРАНС И
КО" ЕООД.
13.
Фактура №0000110594/31.08.2015 - пясък 0/4мм. На „Минерал 2000"
ЕООД.
14.
Фактура №0000269143/06.08.2013 - Тръба ПВЦ ф160мм. На „АнгроХристов и сие"
15. Ценова листа на „Реликс Вибро" АД за сегмент бетонен.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални допуснати технически грешки.
Комисията обсьди представената информация от участника и счита, че са
изложени обективни обстоятелства, факти и доказателства, които по-безспорен
начин доказват оригинално решение и икономичност при изпълнението на
обществената поръчка, относими към чл.70.ал.2 от ЗОП, с приложени копия
към писмената обосновка на доказващи единичните цени документи.
На основание чл. 70, ал. 2, т.1 и т.4 от ЗОП и направените констатации,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема писмената обосновка на „УНИМЕКС-С" ООД и счита че са
изложени обективни обстоятелства, факти и доказателства, които водят до
оригинално решение и икономичност при изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „НИВЕЛ СТРОЙ"
ЕООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в подкрепа
на предложението си, както следва:
При формирането на единичните анализни цени дружеството подчертава, че се
базира на опита им в изпълнение на подобен род поръчки и прилагат следните мерки,
мероприятия и дейности:
Ще изготвят максимално оптимизирани времеви графици за изпълнение на всяко
задание подадено от Възложителя;
Ще разполагат с подбор от специалисти с опит и задълбочени изследвания на
потенциалните рискови елементи при изпълнение на СМР и предотвратяването им;

Ще прилагат методология и технология за изпълнение на СМР, която ще постига
висока ефективност, което ще се отразява на вложените ресурси, включително и на
предлаганите цени;
Ще се базират на изготвените и въведени вътрешно - фирмени норми при
отчитането на изпълнените СМР;
Основните материали трошен камък и фракции които ще доставят от Кариера
„Балша", находяща се на 10 км., а асфалтобетоновите смеси ще доставят от Асфалтова
база находяща се на 5 км. в с. Петърч, което щяло да намали себестойността им.
Относно единичните цени по позиции участникът дава следните доводи:
За СМР №1 - Изкърпваме на дупки с различна дебелина /изкоп, рязане, усилване на
пътната основа с трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата
настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на
Възложителя, са представили анализ за изготвянето на цената, като са се съобразили с
транспортното разстояние до АБ и Кариера, заложили са трошен камък с дебелина 15 см
и битумизирана смес с дебелина 8 см.
За СМР №12 - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна
асфалтова смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за
връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/, са
представили анализ за изготвянето на цената, като сме се съобразили с транспортното
разстояние за доставка на материалите и възможностите на фирмата.
За СМР №13 - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна
асфалтова смес с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за
връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/, са
представили анализ за изготвянето на цената, като сме се съобразили с транспортното
разстояние за доставка на материалите и възможностите на фирмата.
За СМР №16 - Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно
детайл на Възложителя /фрезоване съществуващата настилка, направа на първи
битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, направа на
втори битумен разлив за връзка /дебелината на асфалтобетона е 7,5 см., широчината
на изкуствената неравност в долната основа е 7м, а в горната основа е 5 м., са
представили анализ за изготвянето на цената, съобразили са се с посочените данни за
изграждането на изкуствената неравност с биндер.
За СМР №17 - Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно
детайл на Възложителя /фрезоване съществуващата настилка, направа на първи
битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, направа на
втори битумен разлив за връзка /дебелината на асфалтобетона е 7,5 см., широчината
на изкуствената неравност в долната основа е 5м, а в горната основа е 3 м., са
представили анализ за изготвянето на цената и са се съобразили с посочените данни за
изграждането на изкуствената неравност с биндер.
За СМР №21 - Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до Змм.,
съгласно указанията на Възложителя, са представили анализ за изготвянето на цената,
материала за запълване на фугите е битум.
За СМР №25 - Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5 м /включително
натоварване ръчно, прехвърляне и извозване на 10 км. са представили анализ за
изготвянето на цената, в цената не е включена такса депониране земни маси.

За СМР №26 - Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на
Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/, сме представили анализ за
изготвянето на цената. Тъй като в условието не е посочена дебелината на настилката,
ние сме заложили дебелина 0,1 м и норма време за полагане на настилката.
За СМР №27 - Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на
Възложителя /включително профилиране и уплътняване/, са представили анализ за
изготвянето на цената. Тъй като в условието не е посочена дебелината на настилката,
ние сме заложили дебелина 0,1 м. и норма време за полагане на настилката при тази
дебелина без цената на материала.
За СМР №29 - Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси, са
представили анализ за изготвянето на цената, като същата е формирана на база
изпълнение с грейдер, без включена цена за материал.
За СМР №30 - Попълване на банкети с фракция 0-4 мм, са представили анализ за
изготвянето на цената, използваният материал е фракция 0-4 мм.
За СМР №31 - Насип на фрезован материал за пътни настилки с материал на
Възлоясителя / включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/, са
представили анализ за изготвянето на цената. Тъй като в условието не е посочена
дебелината на настилката, са заложили дебелина 0,1 м. и норма време за полагане на
настилката при тази дебелина, без цена на материала.
За СМР №35 — Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети, са
представили анализ за изготвянето на цената, като същата е формирана на база
изпълнение с грейдер, без цена за материал.
За СМР №38 - Пренареждане на тротоар със стари плочки, са представили анализ за
изготвянето на цената. Заложили са използването на съществуващи тротоарни плочки.
За СМР №40 - Демонтаж на бордюри, са представили анализ за изготвянето на цената.
Имаме опит в демонтажа на бордюри и сме постигнали добра производителност, което
обуславя ниската цена.
За СМР №43 - Възстановяване на нарушени бордюри, са представили анализ за
изготвянето на цената. Заложили са използването на съществуващи бордюри.
За СМР №47 - Направа на връзка РШ ОУ до бм., представили са анализ за
изготвянето на цената. Крайната цена се обуславя от по-ниските преференциални
цени на материалите, които ще им предостави доставчика.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални допуснати технически грешки.
На основание чл. 70,ал. 2, от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, като счита че не са изложени обективни
обстоятелства, факти и доказателства, подкрепени със съответните документи,
които да водят до икономичност или оригинално решение при изпълнение на
обществената поръчка, особено за дейност 31, 35 и 40, където единичните цени
са с повече от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите
участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „АТЛАС
БАЛКАН" ЕООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи
в подкрепа на предложението си, както следва:

Дружеството подчертава, че тяхната оферта е изготвена, като са се ръководели от
включеното в документацията за участие техническо задание и са изхождали от
средните пазарни цени за определените СМР, строителния им опит в извършването на
дейности по рехабилитация на пътни настилки през годините и в частност при
изпълнение на обекти на територията на Община Костинброд.
„АТЛАС БАЛКАН" ООД изтъква, че са заложени качествени материали, които
отговарят на българските или европейски стандарти, за които ще предложат съответните
сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели.
Съгласно изискването на процедурата за всеки вид СМР е приложена и анализна
цена.
Използвали са следните Ц е н о о б р а з у в а щ и параметри:
Часова ставка - 3,50 лв/чч
Допълнителни разходи върху труда - 70%
Доставно - складови /допълнителни разходи върху материалите/ - 8%
Допълнителни разходи върху механизацията - 20%
Печалба - 6 %
Участникът подчертава, че формирането на ценообразуващите параметри е
направено след статистически анализ на база опитът им в пътното строителство в
последните 10 години и множеството изпълнени обекти. Спазено е изискването за
минимална цена на труда съгласно българското законодателство. Фирма, „Атлас
Балкан" ООД изтъква факта, че разполага с високотехнологични и съвременни машини,
което е предпоставка за намаление на допълнителните разходи за механизация, както и
за увеличената производителност.
„АТЛАС БАЛКАН" ООД прилага исканата писмена обосновка по конкретните
позиции:
2.Фрезоване
на асфалтобетонна
настилка с пътна фреза
/нивелетно
профилиране/,
включително
натоварване
и извозване:
Видно от анализната цена са заложили следните цени за машиносмени, които са
напълно реалистични:
Пътна фреза 1м. -1200 лв/мсм
Самосвал — 250 лв/мсм
Заложената производителност от 2500 м2/ден е получена като са предвидили използване
на съвременна машина, която да се движи със средна скорост от 5 м/мин. или 300 м./час,
което дава производителност от 300 м2/ час. Предвидено и 6 ч.ч. труд на общи
работници.
3.Направа
битумен разлив,
доставка,
полагане и всички свързани с
това присъщи
разходи:
Съгласно ТС 2014 на АПИ - количеството на разреден битум за първи битумен разлив е
0,15- 1,5 кг./м2.
В анализа е заложено средно количество от 0,70 кг./м2, което напълно отговаря на
изискванията на ТС 2014.
Заложна е единична цена на битум от 910 лв./тон, в никакъв случай не може да се
приеме за дъмпингова.
Предвидено е използване на модерен високотехнологичен гудронатор с ширина на
разпръскване на битумната емулсия 2.50 м. - или при заложена дневна
производителност от 3000 м2 ( 1200 м' / дневно).
Цената на машиносмяна за гудронатора е 380 лв/мсм, (отново пазарносъобразена).
8.Изкърпване
на едннинични
дупки и деформации
на настилката
с
плътна асф. смес - с дебелина
4 см. ръчно, оформяне
с
фугорез,

почистване,
разлив за връзка, доставка,
полагане
и
уплътняване,
обкантване и всички свързани с това присъщи
разходи/:
Заложените в анализа цени на материалите са:
Производство на пътен асфалтобетон - 73 лв/тон при полагане на 4см.
Битум от 910 лв./тон и разход 1 кг., от който 0,70 кг. за битумен разлив и 0,30 кг, за
обкантване. Минерално брашно 150 лв/тон и разход 3 кг., за посипване на битума, който
се е използвал за обкантване, да не залепва по колелата на преминаващите автомобили.
Предвидена е дневна производителност от 100 м2 със следните машиносмени на
механизацията:
Валяк до 1 От. - 250 лв/мсм
Фугорез - 30 лв/мсм.
23.Полагане
на хоризонтална
маркировка
от бяла акрилна боя:
Боята, използвана за пътна маркировка е п р о и з в о д с т в о на S W A R C O ,
които са най- големия производител в света на светофари и втори в производството на
стъклени светлоотражателни перли.
Постигнати са договорки с един от дистрибуторите за страната, което е и причината за
постигане на изключително изгодна цена.
24.Полагане
на хоризонтална
маркировка
от бяла акрилна боя с
перли:
Боята, използвана за пътна маркировка е п р о и з в о д с т в о на S W A R C O ,
к о и т о са най- големия производител в света на светофари.
Постигнати са договорки с един от дистрибуторите за страната, което е и причината за
постигане на изключително изгодна цена.
32.Битумен
разлив:
Съгласно ТС 2014 на АПИ- количеството на разреден битум за първи битумен разлив е
0,15- 1,5 кг./м2.
В анализа е заложено средно количество от 0,70 кг./м2, което напълно отговаря на
изискванията на ТС 2014.
Заложна е единична цена на битум от 910 лв./тон, в никакъв случай не може да се
приеме за дъмпингова.
Предвидено е използване на модерен високотехнологичен гудронатор с ширина на
разпръскване на битумната емулсия 2.50 м. - или при заложена дневна
производителност от 3000 м2 ( 1200 м' / дневно).
Цената на машиносмяна за гудронатора е 380 лв/мсм, отново пазарна.
ЗЗ.Запечатка
с битум 1,5 - 2л./м2:
В позицията Възложителя дава възможност за вариране в количеството на вложения
битум, като ние сме заложили максималното количество от 2 л./м2. Заложна е единична
цена на битум от 910 лв./тон.
Предвидено е използване на модерен високотехнологичен гудронатор с ширина на
разпръскване на битумната емулсия 2.50 м. - или при заложена дневна
производителност от 3500 м2 ( 1400 м' / дневно).
45. Корекция на РШс бетонови сегменти:
Имайки предвид, че Възложителят не е конкретизирал вида на ревизионната шахта,
както и начина за ремонт, са заложили поставянето на един бетонов пръстен ф 600 с
височина до 10 см. и 6 ч.ч. труд за изпълнение на корекцията.
46. Направа на връзка РШОУдо 6м:
Имайки предвид, че Възложителят не е конкретизирал вида на ревизионната шахта,
както и че не разполагат с детайл за изпълнение, освен това не е фиксирана дължината
на връзката, са заложили: доставка на двуслойна гофрирана канална тръба DN 200 с
дължина 6м., като в цената на тръбата от 12,50 лв/м са включили и процент за фитинги и
4,8 чч труд за монтажа.

Участникът подчертава, че работи с утвърдени доставчици на материали, които
им предлагат преференциални цени за оборот и количества.
„АТЛАС БАЛКАН" ООД подчертава, че притежава последно поколение
машини и оборудване за изпълнение на пътни ремонтни работи.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални допуснати технически грешки.
С изложената по-горе информация „АТЛАС БАЛКАН" ООД посочват че са
заложили качествени материали, които разполагат с необходимите сертификати,
декларации за експлоатационни показатели и протоколи от изпитания, но не са
приложени към писмената обосновка за доказателство.

На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„АТЛАС БАЛКАН" ООД, като счита че не са изложени обективни
обстоятелства, факти и доказателства, подкрепени със съответните документи,
които да водят до икономичност или оригинално решение при изпълнение на
обществената поръчка, особено за дейност 2, където единичната цена е с повече
от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници и
дейност 24, където единичната цена са с повече от 30% занижена
в сравнение със средната стойност на останалите участници
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „ФЬОЛЕ ГРУП"
ООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в подкрепа на
предложението си, както следва:
посочва, че единичните цени, които участникът предлага в ценовото си предложение са
изготвени с местни норми на базата на наблюдения и опит при изпълнението на други
подобни обекти от дружеството и на базата на това, че за целия период на изпълнение на
обекта ще бъде сформиран конкретен екип от технически и ръководен персонал и
строителна механизация, който ще отговарят изцяло и само за качественото и в срок
изпълнение на отделните видове СМР.
Участникът подчертава, че анализите на единичните цени на отделните видове
СМР на материалите и механизацията са съобразени с предлаганите към 15.04.2016 г.
такива цени на пазара.
Основен фактори, определящи предложените единични цени са сключените
договори за производство и доставка на основните материал, отговарящи на нормите на
ЕС и ТС 2014, дългогодишният опит на дружествата и доказаният професионализъм, а
именно:
47. Сключен договор за производство на асфалтови смеси, битумна емулсия и битум
с фирма „Трейс София" ЕАД за целият период на поръчката. Асфалтовата база на

„Трейс София" ЕАД е разположена на територията на с. Петьрч, община
Костинброд, област София, което благоприятства за ниски транспортни разходи,
бърза доставка и качествени материали.
48. Сключен договор за производство на несортиран трошен камък с фирма
„Минерал 2000" ЕООД за целият период на поръчката. Кариера „Козяк" е
разположена на 3 км западно от гр. Сливница, община Сливница, област София,
има висока производителност на ТСИ, което благоприятства за налични
количества, бърза доставка и качествени материали.
49. Сключен договор за производство и доставка на единична еластична ограда СПО
с фирма „Симинвест" ООД за целият период на поръчката. Фирмата е с
дългогодишен опит в производството и доставка на предпазни огради за пътища
и един от лидерите на пазара.
50. Сключен договор за производство и доставка на бетони с фирма „Холсим
България" АД за целият период на поръчката. Бетоновият център е разположен на
територията на гр. София, бул. Ломско шосе 239,, община София, област София.
Фирмата е с дългогодишен опит в производството на бетони. Бетоновият център
е оборудван с най-съвременно технологично оборудване и предлагат богата гама
от готови бетонови смеси. Компанията може да достави големи количества бетон
в кратки срокове.
„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД изтъква, че тези фирми поддържат в достатъчно
количество складова наличност, покриваща необходимото за изпълнение на обекта.
Основните параметри, с които са формирали цените от тяхната оферта, са
следните:
1. Часова ставка - 5,00 лв./час. Всички допълнителни начисления, изисквани от
Кодекса на труда като държавно обществено осигуряване и здравни осигуровки,
допълнително възнаграждение за прослужено време и професионален опит, както и
възнаграждението на административния персонал, който ще бъде ангажиран при
изпълнение на обекта, са предвидени за заплащане от процента допълнителни разходи 95 %, начислен върху основния фонд работна заплата.
a. Размерът на допълнителните разходи върху механизацията - 5 %, е
предвиден да покрие направените разходи за транспорт на машините,
работната ръка и ръководния състав до обекта, охраната на машинния и
автомобилен парк, всички видове данъци и застраховки, включително
застраховка професионална отговорност на строителя като участник в
строителния процес.
b. Стойностите на транспортните разходи за доставка на битумна емулсия,
неплътен асфалтобетон, битум, каменно брашно, несортиран трошен
камък, бетон, единична еластична ограда до обекта, включени

в

единичните цени, както и извозване на строителните отпадъци от обекта
на 10 км, са определени на база транспортни схеми. "Фьоле груп" ООД

има сключен договор с фирма „Даниел" ЕООД, която предоставя за
ползване на дружеството за целият период на договора за горепосоченият
обект своите собствени нови икономични автомобили, които имат голяма
товароносимост,

което допринася

за снижаване

себестойността

на

транспортните разходи.
с. В цените е включена печалба в размер на 10 %.
Друг фактор влияещ върху сформирането на единичните цени на отделните
видове СМР на фирма "Фьоле груп" ООД е имащата на свое разположение за
изпълнение на публичната покана съвременна икономична и производителна техника,
както и малогабаритна техника, както следва
№

Вид
на
характеристики

машините/съоръжението,

1

Автогрейдер DZ170, рег.№ С 2

2

Автобагер комбиниран
"TEREX-FERMEC860 - задна кофа 0,4 мЗ, предна кофа
1,8 мЗ

3

Автобагер комбиниран
"JCB"3CX- задна кофа 0,4 мЗ, предна кофа 1,8 мЗ

4

Мини челен товарач "BOB CAT" - 530

5

Челен товарач Caterpillar 432 Е -1.03 мЗ, рег.№ С05620

6

Валяк вибрационен над 10 т - Bomag BW151 AD - 4 11 т, рег.№ С05617

7

Автогудронатор G260 Bitumen Sprayer, 8 мЗ

Годи
на на
прои
зводс
тво
1
8
9
8
2
0
0
3
2
0
0
9
2
0
1
4
2
0
0
8
2
0
0
6
1998

6

Валяк вибрационен до 3 т - Bomag < /

7

Асфалтополагач "BOMAG" - ширина на полагане 2.00
м до 4 м

8

Асфалтополагач "BOMAG" - ширина на полагане 2.50

1
9
9
0
2

м до 5 м

9

Самосвал - MAN, СА9052ВТ - 20 мЗ

1
0

Самосвал - ДАФ, per. № РК 2972 АС - 20 мЗ

1
1

Самосвал - MAN, РК0358АТ - 20 мЗ

1
2

Самосвал - MAN, РК5209АТ - 20мЗ

1
3

Самосвал - MERCEDES, РК0084ВА - 20 мЗ

1
4

Самосвал - ГИНАФ, per. № РК 6774 АР - 20 мЗ

1
5

Самосвал - DAF, РК5017АХ - 20 мЗ

1
6

Пътна фреза 1000 мм - Wirtgen W 1000, per.№ С 05619

1
7

Пътна фреза 500 мм - Wirtgen W 500, рег.№ С1

1
8

Машина за рязане на асфалт Cedima

1
9

Машина за рязане на асфалт Cedima

2
0

Къртач Waker

0
1i
0
2
0
0
7
1
9
9
6
2
0
0
9
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
5
2
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
5
2
0
1
5
2
0
1
5

2
1

Трамбовка ВТ 65/4 сер.№ 101540517883

2
2

Виброплоча Bomag

2
3

Моторна духалка

2
4

Битумна пръскачка Raizer

2
0
0
8
2
0
1
5
2
0
1
5
2
0
1
5

Това щяло да допринесе за извършване механизирано на голяма част от ръчните
дейности, което ще намали времето за изпълнение на отделни видове СМР и ще увеличи
производителността на екипа.
„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД подчертава, че разходните норми за труд и механизация
са в съответствие с типа и производителността на собствената им строителна
механизация и техника, както и с професионализма и дългогодишния опит в
изпълнението на обекти от транспортната инфраструктура на всеки член от екипа,
предвидени за изпълнение на поръчката. А именно:
Екипът и строителната механизация ще бъдат ангажирани и на разположение
Добрата

организация

на

екипа,

ефикасното

използване

на

строителната

механизацията, високо квалифицираният персонал с дългогодишен опит в изграждането
на подобни обекти е важна предпоставка, която сме взели в предвид при сформирането
на единичните цени на отделните СМР.
Дружеството споменава, че не на последно място фактор, който също оказва
влияние върху структурирането на единичните цени е, че ще бъде изградена временна
база в района на гр. Костинброд за целия период на изпълнение на поръчката, където
екипа и строителната механизация ще бъдат стационирани, за по - бързо реагиране и
изпълнение на СМР.
„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД споменава, че обектът се намира на територия, близка на
тази на която са структурирани всички производствени бази - временно селище,
асфалтова база, кариера, бетонов възел, поради което допълнителните им разходи са
значително по-малки (минимални разходи за транспорт на работници и механизация,
липса на необходимост от наемане на квартири).
Цените, които предлагат, са изготвени на база опита и производствените
възможности на дружеството, местоположението на основните източници на материали,

както и притежанието на собствени производствени мощности със собствени труд и
механизация и с ниски допълнителни разходи.
„Фьоле груп" ООД подчертава, че е финансово стабилно дружество и ползва
гарантирана неотменима кредитна линия, достъпът до която не изисква никакви
допълнителни одобрения от банките. Това е предпоставка за договаряне на взаимно
изгодни условия с доставчиците на материали и услуги респ. висок процент авансови
плащания срещу преференциални цени.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални технически грешки.
С изложената по-горе информация „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД посочват таблици
за налична техника, за професионален и опитен състав, но не прилагат нови
доказателства, документи, фактури и др. с които да подкрепят писмената си
обосновка.
На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД, като счита че не са изложени обективни обстоятелства,
факти и доказателства, подкрепени със съответните документи, които да водят
до икономичност или оригинално решение при изпълнение на обществената
поръчка, особено за дейности 29, 35 и 40, където единичните цени са с повече от
50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „ПЪТИЩА И
СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД писмена обосновка. В обосновката участникът излага
аргументи в подкрепа на предложението си, както следва:
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД подчертава, че при изготвяне на
тяхната оферта са използвали следните ценови показатели:
- Часова ставка - 4,50 лв/ч
- Допълнителни разходи за труд -100%
- Допълнителни разходи за механизация - 50 %
- Доставно-складови разходи -10%
- Печалба-10%
Участникът подчертава, че предложената цена е формирал на база:
- Дългогодишния опит на „Пътища и съоръжения" ЕАД.
Дружеството изтъква, че притежава 50-годишен опит при извършване на СМР за
изграждане, реконструкция и ремонт на улици и пътища на територията на град София;
Участникът посочва, че е направил пълен анализ на Изискванията
Възложителя от предоставената им конкурсна документация за обекта;
Съставили са номенклатура на подготвителните и основни дейности;

на

Предварително са определили обемите и обхвата на всички видове СМР и на
необходимите основни машини, оборудване и транспортни средства, като за всяко едно
СМР са изчислили необходимия разход на труд, механизация и материали на базата на:
4.1 Материали:
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД посочва, че необходимите материали,
полуфабрикати и изделия, необходими за изпълнението на строителството са изчислени
на базата на разходните норми за материали, взети от действащите в момента сметни и
фирмени норми и са подробно анализирани всички аспекти при изпълнението на
строителството. „Пътища и съоръжения" ЕАД подчертава, че е лоялно към партньорите
си и се ползва с доверието на доставчиците с които работят. Големите търговски
отстъпки при закупуване на материалите им позволяват да предложат ниски разходи за
материали при изготвянето на единичните цени.
4.2 Работна ръка:
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД подчертава, че съставът на работните
единици е определен въз основа на обема и видовете дейности, които трябва да се
извършат в определен срок, разполагаемия работен фронт, приетата технология на
изпълнение и фирмените норми за труд и механизация.
При определяне състава на производствените единици (звена), са използвани
следните норми за труд:
- Норма време - Нвр. , (ч.ч.) - необходимото време за да се произведе единица
доброкачествена продукция от един или няколко работника в съответствие с нормалата
на строителния процес;
- Норма изработка - Низр. , (НИ/чд) - количеството работа, която 1 работник
извършва за 1 ден в съответствие с нормалната на строителния процес;
- Трудоемкост - Тр , (чд) - необходимото време в чч за извършване на цялото
количество работа
Съставът на звената е определен от участникът, като се има предвид:
съставът на звеното да бъде минимален, което дава възможност за
създаване на по- ясна, по-стегната организация на труда, а следователно и по-голяма
производителност;
съставът на звеното да бъде постоянен, защото промяната води до
нарушаване на създадената съгласуваност между членовете на звеното, а оттам и до
намаляване на производителността;
- съставът на звеното да бъде прогресивен, т.е. да се даде възможност на
работниците с по-ниска квалификация да извършват работи от по-висока степен.
Окончателният оптимален състав на звеното се определя като отношение между
Нвр., при строителните процеси, съставени от работни операции с различна сложност на
изпълнението.
4.3 Механизация:
Участникът изтъква, че е извършил подробен анализ на изискванията на
Възложителя и при изготвяне на единичните цени са използвали богатия натрупан опит

от извършване на СМР на обекти пътно и инфраструктурно строителство. Дружеството
посочва, че разполага с цялата гама високопроизводителна техника необходима за
извършване на строителството, предмет на поръчката. На база дългогодишния им опит
са оптимизирали необходимата техника и оборудване по състав и вид за гарантиране
изпълнението на строителството. „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД подчертават, че
притежават собствена база за ремонт на механизацията, оборудването и автомобилите.
Същите се поддържат винаги в изправност, съгласно нормите и изискванията за тяхната
експлоатация. Това е предпоставка за извършването на ефективна работа с тях и ниски
обслужващи разходи.
4.4 За тях, предварително добре обмислената организация на процеса е
задължителна част от качественото изпълнение на строителството. Приоритет на
„Пътища и съоръжения" ЕАД е спазването на конкретните правила по ЗБУТ и всички
други нормативни актове. Всички ръководители, служители и работници от всички
звена на „Пътища и съоръжения" ЕАД проявяват в ежедневната си работа висок
професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, спазват стриктно
изискванията, регламентирани в документите от Интегрираната Системата за
управление на качеството, безопасността на труда и околната среда и активно
съдействат за нейното развитие и усъвършенстване, което е предпоставка за постоянно
подобрение качеството на извършваните услуги при осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД подчертават, че предложените
единични цени са определени на базата на фирмен анализ на вложено време за труд,
механизация, материали, доставно-складови разходи, допълнителни разходи за труд и
механизация и печалба.
Дружеството разполага с механизация и техническото оборудване за
извършване на строителството и представя „Рамков договор" между дружествата в
групата за взаимнопредоставяне на техника и ресурси.
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД посочва, че разполага с материална и
ресурсна база, добре сработени екипи и организационни възможности за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на Възложителя - ОБЩИНА КОСТИНБРОД.
Високопроизводителните машини, висококвалифицираните екипи, големият
опит при изпълнението на сходни обекти им позволяват да съкратят времето на
реализация на отделните дейности, организацията и по този начин се постига
икономичност при изпълнението им.
Участникът посочва подробен анализ за предложената цена по изискуемите за
обосновка дейности, както следва:
Позиция 2. „Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна
/нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване"

фреза

Фрезоването на съществуващата настилка ще извършат с пътна фреза с ширина
ЮОсм. Приета е дневна производителност на машината - 1000м2. С предложената
техника участникът посочва, че са в състояние да фрезоват 1000м2/ден. Отпадъците от

фрезоването се товарят чрез лента директно на самосвал. Дружеството разполага общо с
4 /четири/ броя пътни фрези, една е с ширина 100 см. и три с ширина 50 см..
Позиция 5. „Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани
с това присъщи разходи".
При този вид работа ще използваме автогрудронатор, при заложена дневна
производителност 800м2 и разходна норма на битумна емулсия 350 гр./м2.
Позиция 6. „Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за
основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това
присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя".
„Пътища и съоръжения" ЕАД подчертава, че разполага със собствени
„Асфалтова база" в кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен
материал /чрез договор за концесия/. Представя, договор за концесия за находище
„Градец" и нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км.
от центъра на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими за доставката и полагане на асфалтобетони, при дневна производителност
309 тона. Представят и Заповед с която са определени цените на асфалтобетоните за
обекти на дружеството.
Позиция 9. „Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички
свързани с това присъщи разходи/".
„Пътища и съоръжения" ЕАД посочва, че разполага със собствени „Асфалтова
база" в кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен материал /чрез
договор за концесия/. Представяме Ви, договор за концесия за находище „Градец" и
нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км. от центъра
на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими за доставка и полагане на асфалтобетони при дневна производителност 112
тона.
Позиция 11. „Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката
с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани
с това присъщи разходи/".
„Пътища и съоръжения" ЕАД разполага със собствени „Асфалтова база" в
кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен материал /чрез
договор за концесия/. Представяме Ви, договор за концесия за находище „Градец" и
нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км. от центъра
на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими за доставката и полагане на асфалтобетони, при дневна производителност

171 тона. Представяме Ви и Заповед с която са определени цените на асфалтобетоните
за обекти на дружеството.
Позиция 13. „Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката
с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това
разходи/.".
„Пътища и съоръжения" ЕАД разполага със собствени „Асфалтова база" в
кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен материал /чрез
договор за концесия/. Представяме Ви, договор за концесия за находище „Градец" и
нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км. от центъра
на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими за доставката и полагане на асфалтобетони, при дневна производителност
230 тона. Представяме Ви и Заповед с която са определени цените на асфалтобетоните
за обекти на дружеството.
Позиция 14. „Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез,
почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и
всички свързани с това присъщи разходи/.".
„Пътища и съоръжения" ЕАД разполага със собствени „Асфалтова база" в
кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен материал /чрез
договор за концесия/. Представяме Ви, договор за концесия за находище „Градец" и
нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км. от центъра
на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими! за доставката и полагане на асфалтобетони, при дневна производителност
1190 м2. Представяме Ви и Заповед с която са определени цените на асфалтобетоните за
обекти на дружеството.
Позиция 15. „Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез,
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и
всички свързани с това присъщи разходи/.
„Пътища и съоръжения" ЕАД разполага със собствени „Асфалтова база" в
кв.Враждебна /гр.София/ и кариера „Градец" за добив на инертен материал /чрез
договор за концесия/. Представяме Ви, договор за концесия за находище „Градец" и
нот.акт за Асфалтова база -Враждебна. Кариера „Градец" се намира на 8 км. от центъра
на гр. Костинброд, също така с голяма част от добитите фракции се изготвят
асфалтобетоните в АБ-Враждебна. В представения анализ са включен всички машини
необходими за доставката и полагане на асфалтобетони, при дневна производителност
1190 м2. Представяме Ви и Заповед с която са определени цените на асфалтобетоните за
обекти на дружеството.

Позиция 19. „Студено рециклиране на пътната настилка на място с
дълбочина 20 см".
„Пътища и съоръжения" ЕАД има опит в студено рециклиране на пътна
настилка на обекти на територията на Столична община по договор за текущ ремонт,
също при изпълнението на обект Рехабилитация и реконструкция на път III-306
Луковит-Червен бряг-Кнежа с обща дължина 26,457 км.. Същността на процеса се
състои в използването на специалната рециклираща машина, която съдържа фрезов
барабан, оборудван с голям брой специално конструирани метални зъби. Барабанът се
върти, фрезовайки съществуващата настилка. По време на рециклиращия процес се
вкарва вода, чрез гъвкава връзка от цистерна, която се избутва напред от рециклатора.
Количеството на водата се контролира много точно от компютъра на рециклатора,
добавяйки точно толкова, колкото е необходимо за постигане на оптимално водно
съдържание на рециклирания материал за постигане на максимална плътност. Като
стабилизиращ реагент ще се използва нанотера/цимент. В представения анализ са
включен всички машини необходими за дейността и е заложена дневна
производителност около 600 м2.
Позиция 20. „Студено рециклиране на пътната настилка на място с
дълбочина 30 см".
„Пътища и съоръжения" ЕАД има опит в студено рециклиране на пътна
настилка на обекти на територията на Столична община по договор за текущ ремонт,
също при изпълнението на обект Рехабилитация и реконструкция на път III-306
Луковит-Червен бряг-Кнежа с обща дължина 26,457 км.. Същността на процеса се
състои в използването на специалната рециклираща машина, която съдържа фрезов
барабан, оборудван с голям брой специално конструирани метални зъби. Барабанът се
върти, фрезовайки съществуващата настилка. По време на рециклиращия процес се
вкарва вода, чрез гъвкава връзка от цистерна, която се избутва напред от рециклатора.
Количеството на водата се контролира много точно от компютъра на рециклатора,
добавяйки точно толкова, колкото е необходимо за постигане на оптимално водно
съдържание на рециклирания материал за постигане на максимална плътност. Като
стабилизиращ реагент ще се използва нанотера/цимент. В представения анализ са
включени всички машини необходими за дейността и е заложена дневна
производителност около 600 м2.
Позиция 21. „Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до
3 мм., съгласно указанията на Възложителя.".
При този вид работа ще използват специалзиран автомобил Линда, при
заложена дневна производителност 500м и разходна норма на битум 160 гр./м.

Позиция 22. „Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3
мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията
на Възложителя".
При този вид работа ще използват специализиран автомобил Линда, при
заложена дневна производителност 500м и разходна норма на битум/асф.паста/ 590
гр./м.
Позиция 27. „Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/".
При този вид работа ще използват грейдер за подравняване на настилката и
валяк за уплътняване , при заложена дневна производителност ЗООмЗ.
Позиция 34. „Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка".
При този вид работа ще използват грейдер за подравняване на настилката и
валяк за уплътняване, при заложена дневна производителност 370м3 и разход на
материал 0,145 мЗ/м2 със средна дебелина 15 см.. Материала ще се доставя от Кариера
„Градец".
Позиция 42. „Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50".
При този вид работа ще бъде изпълнявана от трима работника, при дневна
производителност 75 м.. Цените на материалите са съгласно продажните цени на техни
партьори и са актуални съгласно действащия пазар. В дружеството са сформирани пет
групи, които имат голям опит по договори за текущ ремонт на територията на Столична
община и изпълнението на обществени поръчки при изграждане, ремонт и
реконструкция на булеварди и улици.
Позиция 44. „Корекция на РШ с доставка на КРШ".
При този вид работа ще бъде изпълнявана от двама работника, при дневна
производителност 3 бр. РШ. Цените на материалите са съгласно продажните цени на
техни партьори и са актуални съгласно действащия пазар, като е заложено и подмяна на
капака.
Позиция 45. „Корекция на РШ с бетонови сегменти".
При този вид работа ще бъде изпълнявана от двама работника, при дневна
производителност 4 бр. РШ. Цените на материалите са съгласно продажните цени на
наши партьори и са актуални съгласно действащия пазар.
Позиция 46. „Корекция на ОУ с бетонови сегменти".
При този вид работа ще бъде изпълнявана от двама работника, при дневна
производителност 8 бр. ОУ. Цените на материалите са съгласно продажните цени на
наши партьори и са актуални съгласно действащия пазар.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални технически грешки.

С изложената по-горе информация „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД
посочват че са заложили качествени материали, които разполагат с необходимите
сертификати,
декларации за експлоатационни показатели и протоколи от
изпитания, които са приложени към писмената обосновка за доказателство, но не
се доказва по безспорен начин оригинално решение или изключително
благоприятни условия за качествено изпълнение на поръчката.
На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД, като счита че не са изложени обективни
обстоятелства, факти и доказателства, подкрепени със съответните документи,
които да водят до икономичност или оригинално решение при изпълнение на
обществената поръчка, особено за дейности 6 и 46, където единичните цени са с
повече от 40% занижени в сравнение със средната стойност на останалите
участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „ Д Ж И ТИ АЙ
2008" ЕООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в
подкрепа на предложените единични цени по отделните дейности в Ценовото си
предложение, както следва:
За Позиция 16. Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно
детайл на Възложителя / фрезоване съществуващата настилка, направа на първи
битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на
втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7.ясм,
ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е
5м
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че фрезоването за горепосочената позиция
предвижда да изпълнят с малка машина - челен товарач (тип „Бобкат"), с монтирана
фрезоваща глава, и че цената на фрезоване е ниска.
Участникът посочва, че за първи и втори битумен разлив са предвидени за ръчно
изпълнение без използване на специализирана техника.
„ Д Ж И ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че е производител на битумна емулсия.
Разполагат със собствена инсталация за производство на битумна емулсия MARINI, с
производителност 2000 л/час и така постигат ниски цени.
Асфалтобетонът също се полагал ръчно, без специализирана техника, а цената на
асфалтовата смес е ниска, поради поевтиняването на битума и горивата.
За Позиция 17. Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно
детайл на Възложителя / фрезоване съществуващата настилка, направа на първи
битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/ направа на
втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5 см,
широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м, а в горната основа е
Зм
„ Д Ж И Т И АЙ 2008" ЕООД подчертава, че фрезоването за горепосочената позиция
предвижда да изпълнят с малка машина - челен товарач (тип „Бобкат"), с монтирана
фрезоваща глава, и че цената на фрезоване е ниска.
Участникът посочва, че за първи и втори битумен разлив са предвидени за ръчно
изпълнение без използване на специализирана техника.

„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че е производител на битумна емулсия.
Разполагат със собствена инсталация за производство на битумна емулсия MARINI, с
производителност 2000 л/час и така постигат ниски цени.
Асфалтобетонът също се полагал ръчно, без специализирана техника, а цената на
асфалтовата смес е ниска, поради поевтиняването на битума и горивата.
За Позиция 18. Машинно изкърпване на настилката с битумна емулсия и
менарална фракция чрез инжекционен метод
„ Д Ж И ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че успяват да снижат значително цената на
инжекционния метод, тъй като са производители на битумна емулсия и посочената от
тях цена е с добър резерв, като стойност.
За Позиция 19. Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина
20 см
„ Д Ж И ТИ АЙ 2008" Е О О Д посочва, че имат опит при изпълнение на този вид СМР и
че фирмена им цена е по-ниска от предложената в офертата.
За Позиция 20. Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30
см
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" Е О О Д посочва, че имат опит при изпълнение на този вид СМР и
че фирмена им цена е по-ниска от предложената в офертата.
За Позиция 25. Тънък изкоп земни почви с дълбочина до о.5м/вкючително
натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10 км
„ Д Ж И ТИ АЙ 2008" Е О О Д подчертава, че имат за изпълнение обект, на който има
недостиг от земни почви, поради това цената за извозване се заплаща изцяло от другия
обект, с което се намалява крайната цена за изпълнение на позицията.
За Позиция 27. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на
Възложителя /включително профилиране и уплътняване/
Участникът посочва, че тъй като материалът за насип е задължение на възложителя, т.е.
материалът е на обекта, в цената са включени само профилиране и валиране, което е
ниско като стойност.
Фирмата им има голям опит и достатъчно механизация за да изпълни тези операции на
посочената цена.
В предложената от „ Д Ж И ТИ АЙ 2008" ЕООД цена имало достатъчно резерв, като
стойност.
За Позиция 28. Доставка и полагане на фракция 0-4 мм /включително профилиране
и уплътняване/
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че цената на фракция 0-4 мм е най-ниска и
фракцията е в най-големи количества на кариерата от която я добиват.
Фирмата посочва, че постигат ниски цени за закупуване и транспортиране за посочената
фракция, и че разполагат със собствена техника за полагането на фракцията.
Предложената от тях цена е с достатъчно резерв, като стойност.
За "Позиция 31. Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на
Възложителя /включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че фрезованият асфалт е осигурен от
възложителя и не изисква разходи.

Фирмата посочва, че е производител на битумна емулсия. Разполагат със собствена
инсталация за производство на битумна емулсия MARINI, с производителност 2000
л/час и постигат ниски цени.
Разполагат със собствена техника за профилиране и уплътняване и че крайната цена,
която са представили е добра, с добър резерв, като стойност.
За Позиция 38. Преиареждаие на тротоар със стари плочки
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" Е О О Д подчертава, че плочките са собственост на възложителя.
Фирмата им има голям опит в този вид СМР.
Участникът изтъква факта, че материалите за този вид работа са незначителни и се
изисква повече специализиран ръчен труд, с какъвто са обезпечени.
Фирмената им цена за този вид СМР е по-ниска от представената.
За Позиция 40. Демонтаж на бордюри
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД подчертава, че при изпълнението на този вид СМР
използват налична механизация с висока производителност.
Отпадъчните бетонови тела използват в друг техен обект, поради което отпадат
разходите за товарене и транспортиране, както и заплащането на такса за депо за
строителни отпадъци.
Участникът изтъква факта, че стойността на всички операции се покривали изцяло от
другия техен обект, което понижавало значително предложената от тях цена за този вид
СМР.
За Позиция 43. Възстановяване на нарушени бордюри
Фирмата посочва, че е с богат опит в изпълнението на тротоарни настилки, бордюри, в
т.ч. и възстановяване на нарушени бордюри.
„ Д Ж И ТИ АЙ 2008" Е О О Д подчертава, че тяхната фирмена цена е значително пониска от представената и се базира на големия опит в тази дейност.
За Позиция 47. Направа на връзка РШ ОУ до 6м
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" Е О О Д подчертава, че има богат опит при изпълнението на
отводняване на улични мрежи и системи.
Предложената от тях цена е по-висока от средната цена, която са постигнали при
изпълнение на подобни обекти.
Фирмата посочва, че разполага с добри специалисти и налична механизация за бързо и
икономично изпълнение на връзките.
Предложената от тях цена е с добър резерв, като стойност.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални технически грешки.
На основание чл. 70,ал. 2, от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД, като счита че не са изложени обективни
обстоятелства, факти и доказателства, подкрепени със съответните документи,
които да водят до икономичност или оригинално решение при изпълнение на
обществената поръчка, особено за дейност 27 и 40, където единичните цени са с

повече от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите
участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „ПЪТСТРОЙ-92"
АД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в подкрепа на
предложените единични цени по отделните дейности в Ценовото си предложение,
както следва:
Участникът посочва, че при формиране на единичните цени за изпълнение на
обществената поръчка са имали предвид няколко обективни фактора, като например са
използвали следните ценови показатели, определящи и посочените в ценовото
предложение единични цени:
1.
2.
3.
4.

Часова ставка - 4,50 лв./час
Допълнителни разходи за труд - 90 %
Допълнителни разходи механизация - 30 %
Печалба-8%

Часовата ставка от 4,50 лв./час „ПЪТСТРОЙ-92" АД посочва, че е средна за
бранша за строителство на пътища, като посочените допълнителните разходи за труд
90% и допълнителни разходи за механизация 30% също са средни за строителния
бранш.
Заложената печалба от 8 % им е един разумен и балансиран процент, предвиден в
офертните цени.
Участникът подчертава, че при определяне на единичните цени са взети предвид
не само посочените по горе показатели, но и производителността на техниката,
работните екипи, окомплектовани за изпълнението на всяка една позиция. Дружеството
изтъква, че разполага с високо квалифициран персонал, който е базиран в района.
Фирмата подчертава, че пътно строителната механизация и транспортна им
техника е нова (80 % от използваната техника е закупена през последните 5 години),
която е компютъризирана, съвременна и икономична от гледна точка на използвани
горива. Същата е 100 % собственост на „Пътстрой - 92" АД, което им позволява да
предложат конкурентни цени за всички видове строително монтажни работи и не ги
обременява с допълнителни разходи за кредити, лизинг и лихви по тях.
„ПЪТСТРОЙ-92" АД посочва, че размерът на предложените от тях показатели
за ценообразуване са повлияни от следните обективни фактори:
ПО ПОЗИЦИИ:
По позиция 1: Изкърпване на дупки с различна дебелина / изкоп, рязане, усилване
на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво
на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно
изискванията на Възложителя./
По позиция 6: Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни
пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи
разходи, съгласно изискванията на Възложителя.
По позиция 8: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив

за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване h всички свързани с това
присъщи разходи/.
По позиция 9: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички
свързани с това присъщи разходи/.
По позиция 14: Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички
свързани с това присъщи разходи/.
По позиция 15: Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с
плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани
с това присъщи разходи/.
a. За посочените позиции битумизираният трошен камък и плътна асфалтова смес ще се
осигурява от находящата се в гр. Костинброд собствена на „Пътстрой - 92" АД
асфалтова база. Базата КРЕДМАШ Д-645-2 е газифицирана и с производителност от 100
тона на час, което от своя страна води до намаляване на енергийните разходи за
производство на единица продукция и им позволява да оферират по ниски цени.
b. Към момента на офериране основен обективен фактор за посочената цена е ниската
стойност на битума - основен продукт за производството на битумизиран трошен камък
плътна асфалтова смес.
c. Работниците и машинистите, с които разполагат и които ще ползват за изпълнение
на поръчката са ситуирани и живеят в гр. Костинброд, с оглед на което нямат разходи за
превоз, командировки и нощувки.
d. Несортираният трошен камък и фракции ще бъдат осигурени от наличните кариери в
непосредствена близост - кариера Балша и кариера Градец.
e. Дружеството подчертава, че разполага с 10 асфалтополагащи машини, 2 от които
произведени и закупени 2015 г., 32 валяка за асфалтови работи, от които 10 произведени
и закупени в периода 2014 - 2015 г. Екипите от машинисти и работници, предвидени за
изпълнението на посочените по - горе позиции, са с над 15 годишен опит при
извършването на подобен род строително монтажни работи, с оглед на което всеки член
на екипа знае точно какво трябва да извършва и времето за изпълнение на всяка
конкретна дейност е сведен до минимум, което от своя страна също води до повишена
производителност а от там и по ниска офертна цена.
f. Малко транспортно разстояние от производствените бази до мястото на влагане на
произведените смеси
По позиция 2: Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно
профилиране/, включително натоварване и извозване.
Фирмата посочва, че разполага с 5 пътни фрези с ширина от 0,50 м до 1,20 м за
фрезоване на асфалтобетоновата настилка и отлично подготвени машинисти за
изпълнението на тази позиция. Пътните фрези са компютъризирани и оборудвани с най съвременната 3D технология за измерване на широчината и дълбочината на фрезоване, с
оглед на точността на измерване производителността им е по - голяма за единица време, а
това позволява да се намали цената за извършване на фрезоването.

„ПЪТСТРОЙ-92" АД подчертава, че освен с висока производителност, за
изпълнението на позицията са предвидили да работят три екипа, с оглед на собствените
пътни фрези и с разполагаемостта с машинисти и работници.
По позиция 5: Н а права битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с
това присъщи разходи.
По позиция 18: Машинно изкърпване на настилката
минерална фракция чрез инжекционен метод

с битумна

емулсия

и

По позиция 32: Битумен разлив
По позиция 33: Запечатка с битум 1,5-2л/м2
Дружеството изтъква факта, че разполага със собствена инсталация за производство на
битумна емулсия, находяща се в с. Саранци, община Горна Малина, област Софийска.
Инсталацията е газифицирана и с производителност 10 тона на час. Битумните разливи
са предвидени да се извършват с три гудорнатора - MERCEDES-BENZ ATEGO NEW
1518/4X2/3560 с надстройка СОМАР SRL - Италия (6,000 литра) закупен 2015 г., и два
броя - Малавази / Термика ( 3,000 литра).

По позиция 19: Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20
см
По позиция 20: Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30
см
„ПЪТСТРОЙ-92" АД подчертава, че основният фактор за предложените от
дружеството цени за изпълнение на посочените по - горе позиции, е това че „Пътстрой 92 "АД разполага със собствен рециклер за студено рециклиране на настилки марка
WIRTGEN, модел WR 2000 (работна широчина 2000 мм, работна дълбочина 500 мм),
включително и цистерна за прецизно дозиране на хидравличното свързващо вещество,
модел SW 10 ТС. Машините са закупени през 2013 г. и са компютъризирани и
оборудвани с най - съвременната технология за студено рециклиране на фирма
WIRTGEN. Собствеността на машините и обучените екипи за работа с нея им позволява
да предложат най конкурентни цени за извършване на Студено рециклиране на пътната
настилка на място.
По позиция 21: Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм.,
съгласно указанията на Възложителя.
По позиция 22: Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с
асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на
Възложителя.
Фирмата изтъква факта, че за посочените позиции асфалтовата паста ще се осигурява от
находящата се в гр. Костинброд собствена на „Пътстрой - 92" АД асфалтова база. Базата
КРЕДМАШ Д-645-2 е сертифицирана за производство на всички видове асфалтови
смеси, включително и производство на полимермодифицирани битуми, газифицирана и
с производителност от 100 тона на час, което от своя страна води до намаляване на
енергийните разходи за производство на единица продукция и им позволява да оферират
по ниски цени.
По позиция 23: /7олагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя
По позиция 43: Възстановяване на нарушени бордюри

По позиция 44: Корекция на РШ с доставка на КРШ
По позиция 45: Корекция на РШ с бетонови сегменти
По позиция 46: Корекция на О Ус бетонови сегменти
По позиция 47: Направа на връзка РШ ОУ до 6м.
По позиция 48: Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно
ТС включително всички свързани с това разходи
„ПЪТСТРОЙ-92" АД подчертава, че всички необходими доставки на специфични
материали се извършват от доказани български или международни производители. За
посочените по - горе позиции дружеството посочва, че ползва преференциални цени от
дългогодишни свои доставчици - „Юпитер 05" ООД и „Симинвест" ООД за еластична
ограда (СПО), „Битулайт" ООД и „Трафик пътна сигнализация" ЕООД за доставка на
боя за пътната настилка и фирма „Реликс вибро" и „Детелина три" ЕООД за доставка на
бетоновите сегменти за извършване на корекциите на РШ и ОУ. Необходимите бетони
ще се произвеждат от бетонови възли също собственост на „Пътстрой - 92" АД, като
дружеството разполага с два в района - в гр. Костинброд и гр. Годеч. Изпълнението на
строително монтажните работи е предвидено да се извършва отново от работници на
дружеството ситуирани в гр. Костинброд, с оглед на което нямат разходи за превоз,
командировки и нощувки.
По позиция 29: Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси
Дружеството изтъква факта, че разполага със собствена специализирана техника за
полагане на банкети (Прикачна машина за банкети СОМАС BF 300), както и собствени
валяци, грейдери и багери за оформяне, подравняване и профилиране на банкети и
откоси.
По позиция 31: Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на
Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/
По позиция 34: Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка
„ПЪТСТРОЙ - 92" АД подчертава, че ще използва близките кариери Градец и Балша
за осигуряване на трошенокаменната настилка. За превоза полагането, подравняването и
уплътняването
на
настилките
дружеството
посочва,
че
разполага
с
високоспециализирана техника и опитни машинисти, собствени валяци (DYNAPAC
произведени 2015 г.) за извършване на пътни работи, грейдери (LiuGong произведени
2014 г.) и самосвали Мерцедес Актрос 4141К - 26 тона (произведени 2012 и 2014 г.).
Не са представени конкретни доказателства, документи, фактури, протоколи от
лабораторни изследвания и др., свързане с предмета на обществената поръчка.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални технически грешки.
На основание чл. 70,ал. 2, от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Не приема писмената обосновка и предлага за отстраняване участникът
„ПЪТСТРОЙ - 92" АД, като счита че не са изложени обективни обстоятелства,

факти и доказателства, подкрепени със съответните документи, които да водят
до икономичност или оригинално решение при изпълнение на обществената
поръчка, особено за дейности 18 и 21, където единичните цени са с повече от
50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „РАЙКОМЕРС
КОНСТРУКШЪН" ЕАД писмена обосновка. В обосновката участникът излага
аргументи в подкрепа на предложените единични цени по отделните дейности в
Ценовото си предложение, както следва:
Участникът подчертава, че при изготвяне на ценовото им предложение са
имали предвид наличието на изключително благоприятни условия от които се
възползват въз основа на изградени стабилни търговски отношения с други фирми,
които водят до икономичност на разходите и съответно възможност за намаляване на
предлаганите от тях цени.
При изготвянето на ценовото им предложение са се водили, както от цените на
материалите, на труда, на разходите за механизация, така и на всички останали
ценообразуващи елементи, които имат отношение към крайната цена.
Дружеството изтъква факта, че е било член на Консорциум „Райкомерс
Конструкшън Груп", който изпълни „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.
Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната
мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд". През времето през което са
изпълнявали дейностите по обекта са създали изключително добри взаимодействия и
координация с всички експлоатационни дружества в града, абсолютно наясно са, както с
подземните, така и с надземните съоръжения на обекта и поради тази причина не се
налага да се правят допълнителни разходи за проучвания или др. подобни, а от друга
страна предвиждат съвсем минимални разходи за възстановяване на нарушени по време
на изпълнението СМР съоръжения на трети лица или на Възложителя. Благодарение на
това, че са изпълнявали горепосоченият обект, изготвяли са екзекутивите за него, а
също така са го и заснемали е наличие на изключително благоприятно условие за
дружеството, като кандидати във въпросната обществена поръчка, тъй като познават
обекта в детайли.
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД подчертава, че притежава мобилна
асфалтова база Lintec CSD 25, която е позиционирана на съвсем близо от гр.
Костинброд, а именно в МДЗ „Балша". Същата е отдадена под наем на „Ра Тек"ООД, с
когото представляваното от мен дружество има изградени дългогодишни търговски
отношения и работи в отлично сътрудничество. Последната година „Ра Тек" ООД е
газифицирала производството си, което е довело до намаляване на предлаганите от него
цени. Поради факта, че „Райкомерс Конструкшън"ЕАД последните години изпълнява
целогодишно поддръжка на над 30% от водопроводната мрежа на гр.София, както и
много обекти от инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода"АД,
обекти по подмяна и изграждане на съществуващи и нови водопроводи и канализации, с
„Ра Тек" ООД имат сключени договори за доставка на асфалтови смеси, битум, битумна
емулсия, плътни и неплътни асфалтобетонни смеси, фракции и др. франко обектите,
което намалява до минимум доставно-складовите разходи и от там следователно

възможността да се намалят и техните цени (като доказателство прилагат Договор за
наем на асфалтова база и договор за доставка на асфалтови смеси, битум и т.н.).
Участникът изтъква факта, че през последните 25-те години, в които дружеството е на
пазара е изградило доверие, лоялност и перфектни търговски отношения с много
доставчици на материали, които именно въз основа на лоялността им през годините
дават на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД отстъпки от 15 до 30% от
обявените цени, като освен това им извършват доставките и франко обектите, за които
им трябват материалите. Всичко това води до съвсем минимални разходи за склад и
почти никакви за транспорт (като доказателства за това твърдение прилагат договори за
доставка на различни видове материали с „Атмикс"ООД- за бетонови разтвори, с
„Реликс Вибро"АД- за инертни материали и др. Така постигнатите договорености с
доставчици спестяват иначе задължителните разходи за наемане и направата на
временни складове, охраната им, както и човешка ръка и механизация за товарене и
разтоварване в тях. Дружеството посочва, че доставките на обекта се извършват
регулярно според предварително направена заявка за материалите, като транспортните
средства, които ги доставят са оборудвани с кранове за разтоварване на материалите.
Използването на изгодни договори с големи доставчици позволява и гарантира
минимизиране на доставно-сладовите разходи.
От друга страна като корпоративна фирма и голям клиент имат сключен договор за
доставка на горива, по който ползваме също големи търговски отстъпки от
предлаганите им цени, която отстъпка също води до намаление на разходите и
съответно възможност намаляване на цената (като доказателство прилагат договор с с
„ОМВ България").
На следващо място „Райкомерс Конструкшън"ЕАД подчертава, че има модерно
оборудвана с всички технологични процеси складово-ремонтна и логистична база в
непосредствена близост до гр. Костинброд, която се намира в гр. София, кв. Люлин,
което е наличие на изключително благоприятно обстоятелство за тях и води до
икономичност на голяма част от разходите при изпълнение на поръчката (като
доказателство прилагат копие от нот.акт за собственост на складово ремонтна база).
Наличието на тази база в близост до гр.Костинброд им спестява разходи за наемане на
складови площи, разходи за ремонт на машини и материали, тъй като същите се
извършват на място на обекта от служители на дружеството. Наличието на това
изключително благоприятно обстоятелство води до икономичност при изпълнението на
поръчката.
От друга страна компанията посочва, че притежава нова строителна механизация, което
позволява изпълнение на различни видове строителни дейности на много ниска
себестойност. Всички машини и автомобили са оборудвани с JPS и чрез система за
контрол на горивата значително се намаляват разходите за горива, поддържа, ремонт и
обслужване на машините, което водело до наличието до икономичност при
изпълнението на обществената поръчка.
Участникът изтъква факта, че всички анализи и цени са образувани при
следните елементи на ценообразуване:
1.Часова ставка - 5,50лв.
2.Допълнителни разходи върху труд - 80%
3.Допълнителни разходи върху механизация - 40%
4.Доставно складови разходи - 1 %
5.Печалба - 7%
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД посочва, че ниските допълнителни
начисления върху материалите в размер на 1 % се обуславят от това, че в цената на
материала е включена доставката до обекта и графикът на доставки ще бъде съобразен
така, че да се налага минимално претоварване и складиране на материали. Доставката на

инертни материали, използвани в производството на асфатови смеси са отчетени в
себестойността при производството на смесите, а самата доставка на асфалтовите смеси
до обекта е изчислена на тон/километър.
Поз.15 Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за
връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това
присъщи разходи:
Съгласно предоставените анализни цени, по позицията предвиждаме изпълнението на
следните видове СМР:
51. Рязане на асфалтова настилка - средно 0,5 м/м2
52. Полагане на битумен разлив - 1м2
53. Полагане на плътен асфалтобетон-1м2
54. Обкантване на настилка - средно 0,5 м/м2
Рязане на асфалтова настилка: Изпълнява се от един работник и машина за рязане фугорез. Предвиждаме производителност в рамките на един работен ден от 200 м
По позиция 5: Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това
присъщи разходи
Полагане на битумен разлив:
Полагането на битумния разлив ще се изпълнява от двама работници и мащина за
разпръскване на битумната емулсия - автогудронатор. Предвиждаме производителност
на звено от 1000м2 на работен ден.Материалите, които ще бъдат използвани са битумна
емулсия и минимално количество вода, ако се наложи. Залагаме средно разходна норма
от 450гр./м2 при минимална, съгласно Техническа спесификация от 350 гр./м2. Цена за
битумната емулсия сме заложили 0,60 лв./кг.
Полагане на асфалтобетон с d=6 см, с включени всички свързани разходи:
Звеното за полагане на асфалтобетон включва 5 работника, асфалторазстилач, валяк и
мини челен товарач, в случаите, когато не може асфалтовата смес да бъде положена с
асфалтополагащата машина. Предвидено е звеното да полага средно по 800м2 за един
работен ден при дебелина от бсм.
Заложените цени на механизацията са изчислени на база на вътрешно фирмени анализи
и за това са по-ниски от пазарните цени за наемна механаизация. Фирмата разполага със
собствена асфалтова база "Lintec", разположена в близост до кариера „Балша" на средно
разстояние 14км от обекта. Малкото разстояние за транспортирането на инертните
материали, както и газифицирането на базата ни са предпоставка за ниски произвол
стени разходи и от там ниска себестойност на произвежданите асфалтови смеси.
Разположението на базата е изключително благоприятно и така транспортните разходи
за асфалтовите смеси възлизат на 0,26 лв./тон пресметнати при ОДЗлв./т.км.
Обкантване на настилка - Връзката на съществуващата асфалтова настилка и
новоположената се залива с битум за водоплътност. В анализната ни цена е предвидено
това да бъде изпълнено от 1 работник, като производителността, която сме заложили е
500м.
Количеството битум, предвидено за запълването на 1м фуги е 0,5кг
По позииия 2: Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно
профилиране/, включително натоварване и извозване.
IIo Позиция. 17 Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно
детайл на Възложителя (фрезоване на съществуващата настилка, направа на

първи бутимен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон, направа на
втори битумен разлив за връзка. Ширина в основата 5м., ширина в горната основа Зм.
По зададения профил на изкуствената неравност и описание на видовете работи,
предвиждаме следното:
1.1.
Полагане на неплътен асфалтобетон - 0,72 тон/м
1.2.
Полагане на първи битумен разлив - 5м2 /м
1.3.
Полагане на втори битумен разлив - Зм2 / м
1.4.
Фрезоване на асфалтова настилка - средно 2м2 / м (фрезоването се налага
за зануляване на изкуствената неравност със съществуващата пътна настилка ширина 1м от двете страни)
Полагане на неплътен асфалтобетон - Както по-горе се вижда за полагането на
неплътен асфалтобетон за направа на неравностите предвиждаме екип от 5-има
работници, малък и голям валяк за уплътнение и мини челен товарач за полагане на
асфалтобетоновата смес. Предвидената производителност е 20т за работен ден.
Анализната цена е за тон и тя участва в общия сбор с коефициент 0,72т. /линеен метър
от изкуствената неравност.
Полагане на първи битумен рарзлив за връзка - Полагането на битумния разлив ще се
изпълнява от двама работници и машина за разпръскване на битума - автогудронатор.
Предвиждаме производителност на звено от 1000м2 на работен ден.Материалите, които
ще бъдат използвани са битум и минимално количество вода, ако се наложи. Залагаме
средно разходна норма от 950гр./м2. Цена за битума сме заложили 0,60 лв./кг. Работата
участв с коефициент 5 в общата сума по позицията.
Полагане на втори битумен разлив:
Полагането на битумния разлив ще се изпълнява от двама работници и машина за
разпръскване на битумната емулсия - автогудронатор. Предвиждаме производителност
на звено от 1000м2 на работен ден.Материалите, които ще бъдат използвани са битумна
емулсия и минимално количество вода, ако се наложи. Залагаме средно разходна норма
от 450гр./м2 при минимална, съгласно Техническа спесификация от 350 гр./м2. Цена за
битумната емулсия сме заложили 0,60 лв./кг. Втория битумен разлив участва с
коефициент 3 в сумата за позицията
Фрезоване на асфалтова настилка - ще бъде извършено при зануляването на
съществуващата настилка и изкуствената неравност. Звеното за фрезоване включва 3
работници, работещи с пътна фреза Wirtgen 600. Предвидена е производителност от
600м2 за едно звено. Работата участва с коефициент 2 в общата сума за позицията
Поз.18 Машинно изкърпване на настилката с битумна емулсия и минерална
фракция чрез инжекционен метод
За изпълнение на работата предвиждаме екип от двама души, които да оперират с
инжекционната машина. Предвидената производителност е 15мЗ за машиносмяна. За
изработването на асфалтовата смес за инжектиране използваме специална катионна
битумна емулсия и ситна фракция 4-8. В цената на машиносмяната е включен
транспортът й от базата за зареждане до обекта. Приложене към обосновката е договор
за наем на инжекционна машина.
Поз.21 Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина до Змм, съгласно
указанията на Възложителя - Запълването на пукнатини ще бъде извършено от екип
от двама работници, като предвиждаме средна дневна производителност за екипа 500м.
Фугите ще бъдат запълвани с паста, от битум и каменно брашно, като разходната норма
за линеен метър е средно 0,5кг, в зависимост от дебелината на фугата.

При посочената дневна производителност и параметрите на ценообразуването, които
сме използвали се получава единичина цена от 0,75 лв./м.
Поз.22 Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина над Змм, съгласно
указанията на Възложителя - Запълването на пукнатини ще бъде извършено от екип
от двама работници, като предвиждаме средна дневна производителност за екипа 500м.
При фуги по-големи от Змм, използваме битумна паста по фирмена рецепта. Фугите ще
бъдат запълвани с пастата, като разходната норма за линеен метър е средно 0,6кг, в
зависимост от дебелината на фугата. Капацитетъ на машината за фугиране е повече от
2000 линейни метра за машиносмяна.
При посочената дневна производителност и параметрите на ценообразуването, които
сме използвали се получава единичина цена от 1,05 лв./м.
Поз. 29 Подравняване, профилиране и оформяне на баннкети и откоси За изпълнение на този вид работа предвиждаме механизирао звено, състоящо се от
булдозер и валяк. Булдозерът ще профилира банкета и разпределя излищния
фракционен материал. След подравняването на банкета с малък валяк с вибрации ще
бъде извършено наново уплътнението на банкета. Предвиждаме производителност на
звеното от ЮООм на машиносмяна. Цената, получена от приетата производителност и
ценообразуващите показатели е 0,74лв/м
Поз. 32 Полагане на битумен разлив:
Полагането на битумния разлив ще се изпълнява от двама работници и машина за
разпръскване на битумната емулсия - автогудронатор. Предвиждаме производителност
на звено от 1000м2 на работен ден.Материалите, които ще бъдат използвани са битумна
емулсия и минимално количество вода, ако се наложи. Залагаме средно разходна норма
от 450гр./м2 при минимална, съгласно Техническа спесификация от 350 гр./м2. Цена за
битумната емулсия сме заложили 0,60 лв./кг. При така заложените параметри се
получава цена 0,65лв/м2:
Поз. 33 - Запечатка с битум - Запечатка с модифициран битум ще се извършва върху
съществуваща каменна фракция. Разходната норма за 1м2 е 1,5 - 2л/м2.което е посочено
в Техническото задание раздел „Земни работи, поддръжка на улици на трошенокаменна
настилка", приложено към документацията за участие. В нашия анализ сме заложили
средна разходна норма 1,75л/м2. Звеното за изпълнение на запечатката ще се състои от
двама работника, гудронатор и ръчни пръскалки за местата, недостъпни за гудронатора.
При приета производителност от 1000м2 и ползваните параметри на ценообразуване се
получава единична цена от 1,78лв/м2.
Поз. 42 Доставка и монтаж на градински бордюр - За изпълнение на позицията
предвиждаме звено от четирима работници със средна производителност на звено от
60м. Материалите, влагани за един линеен метър са 2 бр. бордюр 8/16/50 с цена на брой
1,45лв ; подложен бетон за легло 0,03м3 и циментов разтвор за запълване на фугите
между бордюрите. Като дългогодишни клиенти, фирма „Райкомерс Конструкшьн" ЕАД
ползва търговска отстъпка от 15% от обявената ценова листа при закупуване на
материали от „Реликс Вибро" ЕАД. В цената на материалите, заложени в нашето
предложение е предвидена доставката франко обекта по график, който ще бъде
изработен в процеса на изпънението за минимизиране на разходите по складиране и
охрана.
Направена е проверка и справка на единичните цени на Ценовата оферта
на участника с тези на електронен носител и анализните цени на хартиен
носител, за се избегнат евентуални допуснати технически грешки. Комисията

установи разминаване между единичната цена на позиция 18 в Ценовата оферта
на участника с представените анализни цени и електрония носител на
анализните цени. Комисията прецени, да допусне офертата на участникът, и
приема, че е допусната техническа грешка в Ценовата оферта, тъй като
анализните цени на хартиен носител и техният електронният носител,
всъщност представляват предложената единична цена за съответната дейност,
като в анализните цени подробно се показва начинът по който е определена и
съставена съответната крайна единична цена.
Комисията обсъди представената информация от участника и счита, че са
изложени обективни обстоятелства, факти и доказателства, които по-безспорен
начин доказват оригинално решение и икономичност при изпълнението на
обществената поръчка, относими към чл.70, ал.1 и т. 4 от ЗОП, с приложени
копия към писмената обосновка на доказващи единичните цени документи.
На основание чл. 70, ал. 2, т.1 и т.4 от ЗОП и направените констатации,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема писмената обосновка на
„РАЙКОМЕРС
КОНСТРУКШЪН"
ЕАД и счита че са изложени обективни обстоятелства, факти и доказателства,
които водят до оригинално решение и икономичност при изпълнение на
поръчката.
С оглед взетите по-горе решения за приемане и неприемане на представените
обосновки от допуснатите участници до етап от процедурата и на основание чл. 71,
ал. 1 от ЗОП , Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допуска до оценяване офертите на „УНИМЕКС-С" ООД и
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД и на обществената поръчка с предмет:
„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд", съгласно
предварително обявената Методика за определяне на комплексна оценка на ценовите
предложения на допуснатите участници.
Комисията пристъпи към оценяване на финансовите показатели от ценовите
предложения на допуснатите участници и определяне на комплексните оценки на
всеки един от тях поотделно.
Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна
оферта", чрез комплексна оценка,
в к л ю ч в а о ц е н к а т а на съответното ценово предложение, която се п о л у ч а в а
като сума от п о л у ч е н и т е точки за е д и н и ч н и т е цени за всяка от д е й н о с т и т е :

М а к с и м а л е н брой точки - 100 т.

Членовете на комисията оценяват п р е д с т а в е н и т е в ценовото п р е д л о ж е н и е
от участниците единични цени за всяка от дейностите п о о т д е л н о .
Отделните единични видове дейности са с тежест както следва:
1. " И з к ъ р п в а н е на дупки с различна д е б е л и н а / изкоп, рязане, у с и л в а н е на
пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана б а л а с т р а до
ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи р а з х о д и ,
съгласно изискванията на В ъ з л о ж и т е л я . / " - 3 т.;
2. „ Ф р е з о в а н е на асфалтобетонна настилка с пътна фреза
п р о ф и л и р а н е / , включително н а т о в а р в а н е и извозване" - 0,5 т.;

/нивелетно

3. " Д о с т а в к а и полагане на
асфалтобетон /биндер/, за и з к ъ р п в а н е
у с и л в а н е и профилиране с п р о м е н л и в а дебелина и всички с в ъ р з а н и с т о в а
п р и с ъ щ и разходи, съгласно и з и с к в а н и я т а на Възложителя. " - 3 т.;
4. Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване
/тампониране/ на дупки с различна дебелини и форми, /включващо почистване, битумен
разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/- 2т.
5. " Н а п р а в а на първи битумен р а з л и в , доставка,
с в ъ р з а н и с това присъщи разходи." - 0,3 т.;

полагане

и

всички

6. " Д о с т а в к а и машинно полагане на плътен асфалтобетон за о с н о в н и
п л а с т о в е тип А с дебелина
4см у п л ъ т н е н и всички свързани с т о в а
п р и с ъ щ и разходи, съгласно и з и с к в а н и я т а на Възложителя - 12 т.;
7. Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с
дебелина бсм уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно
изискванията на Възложителя.-10т.;
8. " И з к ъ р п в а н е на единични дупки и д е ф о р м а ц и и на н а с т и л к а т а с п л ъ т н а
асф. смес - с дебелина
4 см. р ъ ч н о , оформяне с фугорез, п о ч и с т в а н е ,
р а з л и в за връзка, доставка, п о л а г а н е и уплътняване, о б к а н т в а н е и в с и ч к и
с в ъ р з а н и с това присъщи р а з х о д и / . . " - 3 т.
9. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с
дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка,
полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/ -2 т.;
10. " И з к ъ р п в а н е на единични дупки и д е ф о р м а ц и и на н а с т и л к а т а с п л ъ т н а
асф. с м е с - с д е б е л и н а 6 см. р ъ ч н о , оформяне с фугорез, п о ч и с т в а н е ,
р а з л и в за връзка, д о с т а в к а п о л а г а н е и уплътняване, о б к а н т в а н е и всички
с в ъ р з а н и с т о в а присъщи разходи/." - 3 т.;
11. Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с
дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка
полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.-2т.;

12. "Изкърпване на единични дупки и деформации на н а с т и л к а т а с плътна
асф. смес - с дебелина
8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване,
р а з л и в за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с
това разходи/." - 3 т.;
13. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с
дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка
полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.-2т.;
14. "Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с
п л ъ т н а асф. смес - с д е б е л и н а
4 см. машинно, о ф о р м я н е с фугорез,
п о ч и с т в а н е , разлив за връзка, доставка, полагане и у п л ъ т н я в а н е ,
о б к а н т в а н е и всички свързани с това присъщи разходи/" - 3 т.;
15. "Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с
п л ъ т н а асф. смес - с д е б е л и н а
6 см. машинно, о ф о р м я н е с фугорез,
п о ч и с т в а н е , разлив за връзка, доставка
полагане и уплътняване,
о б к а н т в а н е и всички свързани с това присъщи разходи/" - 3 т.;
16. "Изграждане на и з к у с т в е н а неравност от а с ф а л т о б е т о н , съгласно
д е т а й л на Възложителя / п р е с т ъ р г в а н е и профилиране на с ъ щ е с т в у в а щ а т а
н а с т и л к а , направа на първи битумен разлив, д о с т а в к а и полагане на
п о р ь о з е н асфалтобетон /биндер/, направа на втори б и т у м е н разлив за
в р ъ з к а /дебелината на а с ф а л т о б е т о н а е 7,5см, ш и р и н а т а на изкуствената
н е р а в н о с т в долната основа е 7м, а в горната основа е 5см" - 2 т.;
17. Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на
Възложителя / фрезоване съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив,
доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен
разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената
неравност в долната основа е 5м а в горната основа е Зм- 2т.;
18. Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална фракция чрез
инжекционен метод-2т.;
19. Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см-8 т.;
20. Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см- 10 т.;
21. Запълване на пукнатини и фуги в настилката
указанията на Възложителя -0,1т.;

със ширина до 3 мм., съгласно

22. Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на
основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя -0,1т;
23. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя- 0,5т.;
24. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 0,5т.;

25. Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно
прехвърляне и извозване на Юкм- 2т.;
26. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително
профилиране и уплътняване/- 2т.;
27. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително
профилиране и уплътняване/- 1т.;
2 8. Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/1т.;
29. Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси- 0,1т.;
30. Попъване на банкети с фракция 0-4мм- 0,1т.;
31.
Насип на фрезован
асфалт за пътни настилки с материал
Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/- 0,1т.;

на

32. Битумен разлив- 0,1т.;
33. Запечатка с битум 1,5-2л/м2- ОДт.;
34. Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка- ОДт.;
3 5. Подравняване,попълване, профилиране и оформяне на банкети- ОДт.;
36. Разваляне на тротоарна настилка- ОДт.;
37. Настика от бетонови плочи 40/40/5- 1т.;
38. Пренареждане на тротоар със стари плочки- ОДт.;
39. Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алей с
дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с
това разходи/- 10т.;
40. Демонтаж на бордюри-1т.;
41.

Доставка и монтаж пътни бетонови бордюри

18/35/50-3T.;

42. Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50- ОДт.;
43. Възстановяване на нарушени бордюри- ОДт.;
44. Корекция на РШ с доставка на КРШ- 0,5т.;
45. Корекция на РШ с бетонови сегменти- ОДт.;
46. Корекция на ОУ с бетонови сегменти- ОДт.;
47. Направа на връзка РШ ОУ до 6м-0,1т.;

48. Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС вклюкително
всички свързани с това разходи- 0,1т;
Оценка на п р е д л о ж е н и т е от участниците единични цени се извършва за
всяка от д е й н о с т и т е поотделно. Най-ниската п р е д л о ж е н а цена за
съответната дейност получава максималния брой т о ч к и , посочени по-горе.
Точките по п р е д л о ж е н и т е от другите участници цени се изчисляват по
формулата:
Cn — (Смин. х Xj)
С
Смин. е стойността на н а й - н и с к а т а
съответния вид д е й н о с т (без ДДС).

предложена

единична

цена

за

С е п р е д л о ж е н а т а единична цена за съответния вид дейност, която се
оценява от с ъ о т в е т н о т о ценово предложение (без ДДС).
Xi - посочените п о - г о р е точки (тежест) за с ъ о т в е т н и я вид дейност.
Получените точки, като резултат от п р и л о ж е н и е т о на горната формула,
се вземат предвид до втория знак след десетичната з а п е т а я , включително.
Комисията изготвя т а б л и ц а за комплексните оценки на офертите на
участниците, както следва:
На първо място се класира участникът с н а й - г о л я м
Останалите у ч а с т н и ц и се класират в низходящ ред.

брой

точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до третия знак, а максималният брой точки е 100.
Комисията извърши съответните изчисления за всяка отделна дейност по
обособени позиции. Комисията продължи работата си с оценка на предложенията на
участниците
В резултат на изчисленията двамата допуснати участници получават оценка за
всяка дейност изразено в табличен формат, съгласно Приложение 1, неразделна част
към настоящият протокол.
Въз основа на направената комплексна оценка на офертите на участниците
съгласно предварително обявената методика и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП
комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Класира участниците за обществена поръчка с предмет: „Основен и текущ
ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна
пътна мрежа на територията на община Костинброд", както следва:
Първо място: „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД -74.06 точки;
Второ място:
„УНИМЕКС-С" ООД
-65,65 точки;

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на
общината да възложи изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет
на фирма „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, класирана на първо място с
74.06 точки, при условията на приетата оферта и протокола на комисията.
Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на участниците в обществената поръчка.
Настоящият протокол се състои от 40 (четиридесет) страници и се състави и
подписа от членовете на комисията и на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП, заедно с
цялата документация в процедурата се предава на Кмета на общината за вземане на
Решение.
Неразделна част от Протокол №4- Приложение №1;

Председател: Ангел Милчев:

п

/юрисконсулт/

Членове: 1. Христина Иванова:

п

/ младши специалист „Строителство" /

2. Теменужка Атанасова:

п...

/главен специалист - счетоводител/

гр. Костинброд
09.06.2016 г.

Протоколът е съставен от:
Ангел Милчев, юрисконсулт

УТВЪРДИЛ :
п...п
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд
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Наименование на вида работа

/7*ЬТОКоЛ
Участник 2

Участник 1

"Райколлерс"

"Унимекс-СООД

Ед.мярка Единична Получени Единична Получени
цена
точки
цена
точки
Изкърпване на дупки с различна
дебели / изкоп, рязане, усилване на
пътната основа с несортиран трошен
камък и битумизирана баластра до
ниво на старата настилка и всички
свързани стова присъщи разходи,
съгласно изискванията на
Възложителя./
Фрезоване на асфалтобетонна
настилка с пътна фреза /нивелетно
профилиране/, включително
натоварване и извозване
Доставка и полагане на
асфалтобетон /биндер/, за
изкърпване усилване и профилиране
с променлива дебелина и всички
свързани стова присъщи разходи,
съгласно изискванията на
Възложителя.

лв/м2

1,63

лв/м2

0,21

X-

лв/тон

3,00

Доставка и полагане на асфалтобетон
за основни пластове тип А за
изкърпване /тампониране/ на дупки
с различни дебелини и форми,
/включващо почистване, битумен
разлив, полагане, уплътняване и
всички свързани стова разходи/

лв./тон

Направа битумен разлив, доставка,
полагане и всички свързани стова
присъщи разходи.

лв/м2

0,24

Доставка и машинно полагане на
плътен асфалтобетон за основни
пластове тип А с дебелина 4см
уплътнен и всички свързани стова
присъщи разходи, съгласно
изискванията на Възложителя.

лв/м2

10,93

Доставка и машинно полагане на
плътен асфалтобетон за основни
пластове тип А с дебелина бсм
уплътнен и всички свързани стова
присъщи разходи, съгласно
изискванията на Възложителя.

лв/м2

,_4

0

2,00

9,47

6,87

8

9

Изкърпване на едининични дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно,
оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка, полагане
и уплътняване, обкантване и всички
свързани стова присъщи разходи/.
Изкърпване на един дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 4 см.
машинно, оформяне с фугорез,
почистване, разлив за връзка,
доставка, полагане и уплътняване,
обкантване и всички свързани стова
присъщи разходи/.

Изкърпване на единични дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно ,
10
оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка полагане
и уплътняване, обкантване и всички
свързани стова присъщи разходи/.
Изкърпване на единични дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 6 см.
машинно, оформяне с фугорез,
11
почистване, разлив за връзка,
доставка полагане и уплътняване,
обкантване и всички свързани стова
присъщи разходи/.
Изкърпване на единични дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно ,
12
оформяне с фугорез, почистване,
разлив за връзка, доставка полагане
и уплътняване и всички свързани с
това разходи/.
Изкърпване на единични дупки и
деформации на настилката с плътна
асф. смес-с дебелина 8 см.
13
машинно, оформяне с фугорез,
почистване, разлив за връзка,
доставка полагане и уплътняване и
всички свързани стова разходи/.

лв/м2

2,19

лв/м2

1,54
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И л:ъ|)Ш!.111г ii.i уч.к гьци и
ЛгфорМ.ЩИИН,!/!, ')(W ИЛ НгН 111/11',П,1
(. м/1 hi lid лсф (мс( -( дебелина '1
14 см машинно, оформяне ( футрг- 1 ,
ИОЧИСПМЖ-', р(НЛИВ -id ирьткл,
доп.шка, гюлси.ше и уплътняпапи,
оГжотиане и всички пзързаии с топа
присъщи рсНХОДИ/.
Изкърпвано lid уЧ,1Г1ЪЦИ и
деформации пад ЬОм? на иааилкатп
г плътна ас ф. смсс -1 дебелина 6 см
машинно, оформяне с фугороз,
15
почиствано, разлив id връзка,
доставка полагане и уплътняване,
обкантване и всички свързани стова
присъщи разходи/
Изграждане на изкуствена неравност
от асфалтобетон, съгласно детайл на
Възложителя / фрезоване
съществуващата настилка, направа на
16 първи битуен разлив, доставка и
полагане на порьозен асфалтобетон /
биндер/, направа на втори битумен
разлив за връзка / дебелината на
асфалтобетона е 7,5см, ширичината
на изкуствената неравност в долната
основа е 7м а в горната основа е 5м
Изграждане на изкуствена неравност
от асфалтобетон съгласно детайл на
Възложителя / фрезоване
съществуващата настилка, направа на
17 първи битуен разлив, доставка и
полагане на порьозен асфалтобетон /
биндер/, направа на втори битумен
разлив за връзка / дебелината на
асфалтобетона е 7,5см, ширичината
на изкуствената неравност в долната
основа е 5м а в горната основа е Зм

л()/м2
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19 Студено рециклиране на пътната
настилка на място с дълбочина 20 см

лв/м?

1,74
3

£

V VJ

Машинно изкърпване на настилката
18 ci с. (in iye/iiм смул<.и:1 и мои.ф.ишл
фракция чрпз инжекционен метод

20 Студено рециклиране на пътната
настилка на място с дълбочина 30 см

-

0,14
4,97
5,73

Ль
3

0,12
4,72
5,82

21

Запълване на пукнатини и фуги в
настилката със ширина до 3 мм.,
съгласно указанията на Възложителя.

лв/м

0,07

22

Обработка на пукнатини и фуги в
настилката с ширина над 3 мм. с асф.
паста, на основата на
полимермодифициран битум,
съгласно указанията на Възложителя.

лв/м

0,10

Полагане на хоризонтална
маркировка от бяла акрилна боя
Полагане на хоризонтална
24 маркировка от бяла акрилна боя с
перли
Земни работи поддръжка на улици
на трошенокаменна настилка
23

лв/м2

1

5

0,30

лв/м 2

0,33

лв/мЗ

0,34

26

Насип на трошен камък за пътни
настилки с материал на Изпълнителя
/включително профилиране и
уплътняване/

лв/мЗ

1,28

27

Насип на трошен камък за пътни
настилки с материал на
Възложителя/включително
профилиране и уплътняване/

лв/мЗ

0,04

лв/мЗ

0,51

лв/м

0,05

лв/мЗ

0,04

0,10

лв/мЗ

0,02

0,04

лв/м2
лв/м2

0,07
0Д0

0,03

Тънък изкоп земни почви с
25 дълбочина до 0,5м/включително
натоварване ръчно прехвърляне и
извозване на Юкм

Доставка и полагане на фракция 028 4мм /включително профилиране и
уплътняване/
Подравняване, профилиране и
оформяне на банкети и откоси
Попъване на банкети с фракция 030
4мм
29

Насип на фрезован асфалт за пътни
настилки
с материал на
31
Възложителя/включително битумен
разлив, профилиране и уплътняване/
32 Битумен разлив
33 Запечатка с битум 1,5-2л/м2
34

Пренастилане на улици с
трошенокаменна настилка

лв/м2

0,04

35

Подравняване,попълване,
профилиране и оформяне на банкети
Поддържане и ремонт на пътни
принадлежости

лв/м2

0,03

0,06

74)

0,10
0,05

36
37

Разваляне на тротоарна настилка
Настика от бетонови плочи 40/40/5

лв/м2
лв/м2

38 Пренареждане на тротоар със стари
плочки

лв/м2

Доставка и полагане на асфалтобетон
за основни пластове тип А за
тротоари
и алеи с дебелина 4см,
39
/включващо битумен разлив,
полагане, уплътняване и всички
свързани стова разходи/
40 Демонтаж на бордюри
41 Доставка и монтажна пътни бетонови
бордюри 18/35/50

лв./м

42 Доставка и монтаж на градински
бордюр 8/16/50
Възстановяване на нарушени
43
бордюри
44 Корекция на РШ с доставка на КРШ
45 Корекция на РШ с бетонови сегменти
46 Корекция на ОУ с бетонови сегменти
47 Направа на връзка РШ ОУ до 6м

лв./м

Доставка и монтаж на единична
48 еластична ограда СПО, съгласно ТС
включително всички свързани с това
разходи

1

лв/м2

лв./м

0,02
1,00

1

V
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0,06
1,00

0,05

0,05

8,96
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V

0,06

1,90
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3,00

0,07

0,10

A —

лв./м
лв/бр.
лв/бр.
лв/бр.
лв/бр.
лв/м

ОБЩО ТОЧКИ:
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0,35
0,03
0,03
0,02

9

0,07

3

0,07

0,03

74,06
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0,32
0,10
0,09
0,10
0,08

65,65

