ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП)
I) ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1) Наименование: ОБЩИНА РАКОВСКИ
2) Партида: 00575

II) ПОРЪЧКА
1) Предмет на поръчката:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично
изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”

3) Прогнозна стойност на поръчката (без да се включва ДДС)
1 042 827,46

Валута: BGN

включително по обособени позиции:

4) Пълно описание на методиката за оценка на оферти
икономически най-изгодна оферта):

(когато критерият е

включително и по обособени позиции (когато методиката за оценка на офертите е
различна за отделните обособените позиции):*

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
С настоящата методика се определят реда, критерия за оценка, показателите и тяхната
тежест при оценка на офертите на участниците.
При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват
разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика.
До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите
изисквания и на Документацията за участие.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и
съгласно комплексната оценка по следната формула:

* Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Полето не е задължително за попълване

КО = (ТП х 50%) + (ПА x 15%)+(ПЦ х 35%)
Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената поръчка
участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка).
Показателите за оценяване са:
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) – качество на предложената организация и начин
за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо
изпълнение, посочените рискове пред изпълнението и методи за тяхното избягване и
преодоляване – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %;
РАЗМЕР НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ (ПА) – предложеният от учасника размер на
авансово плащане – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 15
%;
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) – предложената от участника крайна цена за изпълнение на
поръчката – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 35 %;
Последователност и методика на оценка.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците,
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията
на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията
предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
ПЪРВИ ЕТАП – Техническа оценка:
1. „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ“
Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по
отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, стратегия за контрол
върху техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочените рискове пред
изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване с оглед на преимуществата, които
конкретното техническо предложение предлага при реализиране на целите по следните
подпоказатели:
№

А.

Показател
Максимален брой точки
Технически показатели (ТП)
ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА
РАБОТА
И
ОРГАНИЗАЦИЯ,
30
ОПИСАНИ
В
ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Б.

В.

СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
НА
СТРОИТЕЛНИТЕ
ПРОЦЕСИ,
ОПИСАНА
В
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Общо:

30

40
100

Оценката по Техническите показатели се определя по следната формула: ТП = А + Б + В

Всеки един от Техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва:
Показатели

Степен на съответствие

А ПРЕДЛАГАН ПОДХОД - ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Фактори, влияещи на оценката:
Оценяват се
- пълнотата,
- ефикасността,
- приложимостта и
- целесъобразността на
предложените подход, план за
работа и организация
ДЕФИНИЦИИ:
Ефикасност:
Най – ефикасни са предложените
подход, план за работа и
организация, които в най – голяма
степен обезпечават постигането
на целта, а именно: качесвтено и
срочно изпълнение на
проекта.Оценяват се и се
съпоставят предложените подход,
план за работа и организация и
степента, в която биха осигурили
постигането на основната цел.
Комисията оценява ефикасността
на предвидените мерки като
съпоставя очаквания резултат
спрямо
поставената
цел.
Ефикасността е свързана с
целесъобразността
на
действията. Колкото степента
на постигане на една цел е

В техническото предложение пълно
и детайлно са описани организация,
план за работа с описание на
разпределение във времето на
техническите и човешките ресурси,
като:
Участникът е посочил пълната
последователност на изготвяне на
изискуемата по закон документация за
обекта, като се спазва изискването за
технологично
обусловена
последователност на строителните и
монтажни процеси и свързаните с тях
подготвителни дейности;
- Участникът
е
представил
разпределение на човешките ресурси и
отговорностите
на
отделните
специалисти по специалности, които
ще участват в процеса на контрол на
изпълняваните дейности, което дава
преимущество при изпълнение на
целите.
В
Техническото
предложение
участникът е посочил:
- описание на дейностите, които ще
контролира строителния надзор при
изпълнение
на
предвидените
строително-монтажни
работи
в
строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички
-

Брой точки
Максимален
брой
точки 30
Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
30 точки

по-висока, толкова по-ефикасни са
действията и мероприятията.
Като най - ефективни се оценяват
подход, план за работа и
организация, които в най – голяма
степен водят до постигане на
целите (качествено и срочно
изпълнение на проекта).
Приложимост:
Приложими са предложените
подход, план за работа и
организация, които могат да
бъдат
осъществявани
на
практика. Описаните предложени
подход, план за работа и
организация следва да могат да
бъдат
въплътени
в
реални
действия за реализиране на целите.
описание на дейностите, които
ще контролира строителния
надзор
при
изпълнение
на
предвидените
строително-монтажни работи в
строителството на обекта с
пълно технологично описание на
всички
дейности,
чието
качествено
и
навременно
изпълненение
е
важно
и
съществено за крайния резултат;
- описание на мониторинга на
методите на изпълнение на
главните видове СМР с посочване
на онези конкретни действия и
решения,
които
дават
на
участника преимущество при
реализиране
на
целите
на
обществената поръчка;
- описание
на
дейностите,
подлежащи на съгласуване и
контрол на всички мероприятия
от подготвителния период с
посочване на всички конкретни
действия, които ще бъдат
предприети за започването на
СМР съгласно приетия линеен
график на изпълнителите на
строителството на обектите;
- описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
-

дейности,
чието
качествено
и
навременно изпълненение е важно и
съществено за крайния резултат;
- описание
на
мониторинга
на
методите на изпълнение на главните
видове СМР, с посочване на онези
конкретни действия и решения, които
дават на участника преимущество при
реализиране
на
целите
на
обществената поръчка;
- описание на дейностите, подлежащи
на съгласуване и контрол на всички
мероприятия
от
подготвителния
период с посочване на всички
конкретни действия, които ще бъдат
предприети за започването на СМР
съгласно приетия линеен график на
изпълнителите на строителството на
обектите;
- описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности взависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието
проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
В техническото предложение има
пропуски и непълно описание на
организацията и плана за работа,
като:
•
Участникът
е
допуснал
разминаване при някои СМР между
изготвения подход и методология за
изпълнение
на
поръчката
и
технологично
правилната
последователност на строителните
процеси
включително
и
подготвителните
строителни

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
15 точки

технологичното оборудване и дейности.
основни материали за изпълнение • Участникът е допуснал пропуски или
на
поръчката
–
произход, непосочване на следните данни:
доставки, сертификати. Всеки
• описание на дейностите, които
участник
следва
да
опише ще контролира строителния надзор
подробно последователността и при изпълнение на предвидените
взаимообвързаността
на строително-монтажни работи в
предвидените от него дейности строителството на обекта с пълно
взависимост от представения технологично описание на всички
технологичен
подход
за дейности, чието качествено и
постигането
на
целите
на навременно изпълненение е важно и
договора,
включително
чрез съществено за крайния резултат;
определяне
на
тяхната
• мониторинг на методите на
продължителност,
описана
в изпълнение на главните видове СМР с
техническата
спецификация, посочване на онези конкретни действия
подготвените и/или подлежащите и решения, които дават на участника
на изработване инвестиционни преимущество при реализиране на
проекти. Следва да се обхванат целите на обществената поръчка;
всички дейности по съгласуване и
• описание
на
дейностите,
контрол, чието проявление е подлежащи на съгласуване и контрол
важно
и
съществено
за на
всички
мероприятия
от
реализиране на крайния резултат; подготвителния период с посочване на
- разпределение на човешките всички конкретни действия, които ще
ресурси и отговорностите на бъдат предприети за започването на
отделните
специалисти
по СМР съгласно приетия линеен график
специалности, които ще участват на изпълнителите на строителството на
в процеса на контрол на обектите;
изпълняваните дейности, което
• описание на дейностите по
дава преимущество при изпълнение съгласуване
и
контрол
на
на целите.
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности взависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието
проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
В техническото предложение е в
сила поне едно от следните
обстоятелства, свързани с описание
на организацията и плана за работа:
- Участникът не е посочил

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания

последователността на изготвяне на
се оценява с
изискуемата по закон документация за 1 точка
обекта;
- Участникът не е представил
разпределение на човешките ресурси и
отговорностите на отделните
специалисти по специалности, които
ще участват в процеса на контрол на
изпълняваните дейности.
В техническото предложение
участникът не е посочил:
• описание на дейностите, които
ще контролира строителния надзор
при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи в
строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички
дейности, чието качествено и
навременно изпълненение е важно и
съществено за крайния резултат;
• мониторинг на методите на
изпълнение на главните видове СМР с
посочване на онези конкретни действия
и решения, които дават на участника
преимущество при реализиране на
целите на обществената поръчка;
• описание
на
дейностите,
подлежащи на съгласуване и контрол
на
всички
мероприятия
от
подготвителния период с посочване на
всички конкретни действия, които ще
бъдат предприети за започването на
СМР, съгласно приетия линеен график
на изпълнителите на строителството на
обектите;
• описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности в зависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието

проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
Б. СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТPOИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
Фактори, влияещи на оценката:
- стратегия за контрол върху
технологичната последователност
на строителните процеси с оглед
качествено и срочно изпълнение на
проекта.

В техническото предложение е
предложена прецизно изготвена
стратегия
за
контрол
върху
технологичната последователност
на всички строителни процеси с
оглед
качествено
и
срочно
изпълнение на проекта, като:

Максимален
брой
точки 30
Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
30 точки

- Участникът е описал всички стъпки
по упражняването на контрол, както
върху строителните материали и
изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
така и на ритмичността на тяхното
доставяне, начин на складиране, начин
на влагане, изпитания и др.;
Участникът е посочил метод за
работа
при
установяване
на
несъответствия
на
строителните
материали и изделия с техническите
изисквания на проекта и контрол по
подмяната или корекцията им;
- Участникът ясно и подробно* е
посочил в обяснителната записка от
техническото
си
предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР и последователността на тяхното
изпълнение,
в
съответствие
с
изискванията
на
техническата
документация.
*“ясна и подробна“ е обяснителна
записка,
в
която
логически
последователно
и
смислово
обособено е изложено описание на
всички
съставни
части
от
стратегията.
В техническото предложение е
предложена стратегия за контрол
върху технологичната
последователност на строителните
процеси с оглед качествено и срочно
изпълнение на проекта, но е в сила
поне едно от следните
обстоятелства:
- Участникът е описал всички стъпки
по упражняването на контрол, както
върху строителните материали и
-

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
15 точки

изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
но не е обърнато внимание на
ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на
влагане, изпитания и др.;
- Участникът е посочил метод за
работа
при
установяване
на
несъответствия
на
строителните
материали и изделия с техническите
изисквания на проекта, но не посочен
контролът
по
подмяната
или
корекцията им;
- Участникът
е
посочил
в
обяснителната
записка
от
техническото
си
предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР,
но
липсва
описана
последователността
на
тяхното
изпълнение
в
съответствие
с
изискванията
на
техническата
документация.
В техническото предложение е в
сила поне едно от следните
обстоятелства,
свързани
с
предложената стратегия за контрол
върху
технологичната
последователност на строителните
процеси с оглед качествено и срочно
изпълнение на проекта:
Участникът не е описал всички
стъпки по упражняването на контрол,
както върху строителните материали и
изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
не
е
обърнато
внимание
на
ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на влагане,
изпитания и др.;
- Участникът е посочил общо и
бланкетно* метода за работа при
установяване на несъответствия на
строителните материали и изделия с
техническите изисквания на проекта и
контролът
по
подмяната
или
корекцията им;
- Участникът е посочил общо и
бланкетно* в обяснителната записка
от техническото си предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР,
липсва
описана
последователността
на
тяхното
изпълнение
в
съответствие
с
-

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
1 точка

изискванията
на
техническата
документация.
*„общо и бланкетно“ – позоваване
на общоизвестни методи, термини
и технологични процеси и други, без
същите да са описани изчерпателно
като поредица от действия, водещи
до целения резултат.
В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Максимален
брой
точки 40

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- закъснение началото на започване на работите;
- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в
рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ
Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”- МОСВ,
Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство,
Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор ВиК дружество;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП
„Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по
договора сключен с Бенефициента.
5. Неизпълнение на договорни задължения в това число забава на плащанията по договора
от страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в
пректната документация.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
Фактори, влияещи на оценката: В техническото предложение е
обърнато задълбочено внимание на
всеки един от рисковете и е в сила
- Разгледани аспекти и сфери на
всяко
едно
от
следните
влияние на описаните рискове;
обстоятелства:
- Мерки за въздействие върху
- Въведени са ефикасни контролни
изпълнението на договора при
дейности, като всеки един риск е
възникването на риска, които
дават преимущество на участника съпроводен с предложени от участника
конкретни мерки за недопускане
при реализиране на целите;
/предотвратяване
настъпването на
- Мерки за недопускане/
риска и съответно конкретни адекватни
предотвратяване на риска, чиято
дейности по отстраняване и управление
превантивна роля е важна и
на последиците от настъпилия риск.
съществена за крайния резултат;
- Мерки за преодоляване на - Участникът е отчел всички възможни
последиците при настъпване на аспекти на проявление в области и
сфери на влияние на описаните рискове
риска
и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението
на всяка от дейностите по договора,

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
40 точки

като е предложил ефикасни и
адекватни мерки;
- Участникът е предложил мерки за
предотвратяване и/или управление на
дефинираните аспекти от риска,
включително и алтернативни.
Планирани са конкретни, относими и
адекватни похвати, посредством които
реално е възможно да се повлияе на
възникването, респ. негативното
влияние на риска, така че същият да
бъде предотвратен, респ. да не окаже
негативно влияние върху изпълнението
на дейностите, предмет на договора.
В техническата оферта е обърнато
внимание на всеки един от
рисковете, но е в сила поне едно от:
- Направено е формално описание като
са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където
може да окаже влияние съответния
риск, но степента на влияние на риска,
респ. мерките за
преодоляване/предотвратяване са
формално и недостатъчно конкретно
описани и оценени.
- Предлаганите мерки, организация и
предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или
ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ.
последиците от настъпването му.
В техническата оферта е в сила поне
едно от следните обстоятелства:
- Липсва описание на мерки за
предотвратяване
/преодоляване/
управление на един или няколко от
посочените рискове, като участникът
единствено декларира готовност на
свой риск да приеме последиците при
възникването на описаните рискове, но
не предлага адекватни мерки за
управлението им;
- Предложени са мерки за управление
на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо
предотвратяването и/или
преодоляването им.

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
20 точки

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
1 точка

2. „Предложен от участника размер на авансово плащане” – е предложеният от
даден участник размер на авансово плащане при изпълнение на поръчката, който е с
максимална оценка – 100 точки. Предложеният най-нисък размер на авансово плащане

получава 100 точки, а оценката по показателя (ПА) „Предложен от участника размер на
авансово плащане” на останалите участници се изчислява по следния начин:
А мин
ПА =

х 100
Аi

Където:
Ø А мин е най-ниската стойност по този показател, предложена от участник в процедурата
Ø А i – е стойността на показателя, предложена от участника, чието предложение се оценява
Ø ПА е оценката на показателя
Размерът на аванса се посочва в проценти (%) от стойността договора за
обществената поръчка. Размерът на аванса не може да бъде по-малък от 0.01 % и по-голям
от 20 % и следва да бъде число, закръглено до втория знак след десетичната запетая.
Участник предложил размер на аванса в мерна единица различна от посочената в
предходното изречение, ще бъде отстранен от участие. Участник, в чиято оферта е
предложен процент (%) на аванса по-малък от 0.01 % или по-голям от 20 % ще бъде
отстранен от участие в поръчката.
3. „Предложена от участника цена” – е предложената от даден участник цена за
изпълнение на поръчката. Предложената най-ниска цена, изчислена по приложената формула
получава оценка 100 точки, а оценката по показателя (ПЦ) „Предложена от участника цена” на
останалите участници също се изчислява по следния начин:
Ц мин
ПЦ =

х 100
Цi

където
Ø Ц мин е най-ниската предложена цена
Ø Ц i – е предложената цена от съответния участник
Ø ПЦ е оценката на показателя

В случай, че участник подал оферта по настоящата обществена поръчка предложи
цена за изпълнение, която надхвърля определеният от възложителя пределен финансов
ресурс общо за поръчката или по някоя от дейностите включени в нея, офертата му ще
бъде отстранена от участие в процедурата.

ВТОРИ ЕТАП – ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Комплексна оценка на всеки участник (КО) се изчислява като сбор от трите показателя:
„Технически показатели” (ПТ), „Предложен от участника размер на авансово плащане” (ПА) и
„Предложена от участника цена» (ПЦ), както следва:
КО = (ТП х 50%) + (ПА x 15%)+(ПЦ х 35%)

На първо място се класира участникът, получил най – висока комплексна оценка.

III) ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
5) Осъществен предварителен контрол на проектите на документи Х Да О Не
Изходящ номер на становището за съответствие на АОП: ПК-ОС-43/07.06.2012 г.
6) Мотиви (когато възложителят не е взел предвид направените препоръки)
препоръка, която не е взета предвид:

мотиви:

В поле III.2.3. има изискване за представяне на сертификат BS
Бележката не се приема, тъй като възложителят именно в резултат на
OHSAS 18001:2007.Следва да се има предвид, че съгласно чл.53, извършена обоснована преценка е поставил изискването за цитираните
ал.1 и 2, вр. с чл. 51, ал.1, т.11 ЗОП , възложителят изисква
сертификати, които доказват съответствието на участниците в
представянето на сертификати, които удостоверяват
процедурата със стандарти за системи за управление на качеството. Следва
съответствието на участника със стандарти за системи за
да се има предвид, че с двата сертификата се доказват следните
управление на качеството, съответно определени стандарти за
обстоятелства:
опазване на околната среда.Доколкото сертификатът BS OHSAS BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и
18001:2007 е за здравословни и безопасни условия на труд, следва безопасността при работа, разработена да даде възможност на
да се прецени дали изискването му е обосновано.
организациите да контролират и подобряват безопасните и
здравословни условия на труд. Той е съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и
позволява лесна интеграция. Сертификацията по BS OHSAS 18001
демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и
защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и
инциденти. Той може да се прилага от всяка организация, желаеща да
демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да
управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите
служители и тези към които е насочена дейността й. Подпомага и
подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време
на работа. Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност
на труда. Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Видно от горното стандартите, изискани от възложителя са приложими
към предмета на поръчката и ще гарантират избор на изпълнител, който
спазва приложимото национално законодателство по отношение на
безопасността на труда, както и осигуряване на работниците на
изпълнителя на екзистенц минимума при полагането на труд. Видно от
гореизложеното, възложителят в изпълнение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП
законосъобразно е поставил изискванията, предвид обстоятелството, че от
предмета на обществената поръчка може да се направи обоснован извод за
евентуална възможност за злоупотреба от страна на изпълнителя на
проекта изразяваща се в неспазване на нормативните изисквания за
безопасност на условията на труд, както и опасност от ползването на
детски труд, принудителен труд, дискриминация и др.
По отношение на втория показател (ПА), следва да се отбележи, че Бележката не се приема, тъй като възложителят именно в резултат на
не е препоръчително да се оценява размерът на исканото от
извършена обоснована преценка е поставил показателя за оценка
съответния участник авансово плащане, тъй като не е пряко
„Предложен от участника размер на авансово плащане”. Следва да се има
свързано с предмета на поръчката (виж. §1, т.8 от ДР на ЗОП).
предвид, че цитираната т.8 от §1от ДР на ЗОП
Условията и начинът на плащане се определят от възложителя в указва, както следва:"Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта,
обявлението(чл. 25, ал. 2, т. 8 от ЗОП), т.е. още при откриването на която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от
процедурата е ясно дали е налице възможност за плащане в аванс в възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета
какъв размер и срок, при какви условия, с което следва да се
на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически
съобразяват участниците при изготвянето на офертите. С оглед на преимущества, естетически и функционални характеристики,
изложеното, наличието или отсъствието на авансово плащане не характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни
оказва влияние върху крайната цена и начина на изпълнение на разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за
поръчката, поради което считаме, че то не следва да се разглежда изпълнение и други.“
като предимство/недостатък на съответната оферта.
Считаме, че така определеният показател „Предложен от участника размер
на авансово плащане” (ПА) в рамките на избрания критерий не е в
противоречие с цитираната дефиниция.
При избора на ПА възложителят е преценил, че предложен от участниците
по-малък размер на авансовото плащане е „пряко свързан с предмета на
обществената поръчка по отношение на … оперативни разходи, срок за
изпълнение и други“. Взето е предвид, че обществената поръчка се
осъществява по проект с европейско финансиране и за успешната му
реализация след избора на изпълнителите и при изпълнението на
договорите за обществените поръчки е необходима ритмичност на
плащанията към изпълнителите по договорите с оглед реализацията на
проекта като цяло в срок. В тази връзка по-малък размер на авансовите
плащания кореспондира с извършваните оперативни
разходи при
изпълнението на поръчката, а оттам и с възможността на възложителя да
извършва плащания във времето само при реално извършени работи и с
по-голям наличен финансов ресурс предвид обстоятелството, че всеки един
извършен разход по проекта подлежи на верификация.

