ПРОТОКОЛ № 6
/заседание от 08.01.2021 г./
На 08.01.2021 г. от 10.00 часа, в стая 209 в сградата на Община Ямбол, на основание
Заповед № РД/02-00574 от 14.07.2020 г. и Заповед № РД/02-00960 от 12.11.2020 г. на
кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – зам.-кмет на Община Ямбол
Членове:
1. Иван Драгоев – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол.;
2. Даниела Желева – главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ в Община Ямбол.
продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
провеждане на публично състезание с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И
ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“.
Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът е получил протоколите от разглеждане на документите
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на 30.12.2020 г., като определеният от комисията срок от 5
/пет/ работни дни за представяне на допълнителни документи е до 07.01.2021 г.
В рамките на този срок са постъпили допълнителни документи от участника с рег. №
2801-00234 от 06.01.2021 г.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от
„Улично осветление“ ЕАД.
Участникът е представил електронно подписан ЕЕДОП, в който е допълнил информацията,
посочена в част II, раздел В на ЕЕДОП, като е посочил конкретното трето лице, чийто
капацитет е декларирал, че ще използва. Отговорил е с НЕ на въпроса Прилагат ли се
специфичните национални основания за изключване. Допълнил е информацията
посочена в част IV „Критерии за подбор", раздел Б: Икономическо и финансово състояние
от еЕЕДОП, като е посочил номера на застрахователната полица. Допълнил е
информацията относно образованието на посочените 12 електроспециалисти. Участникът е
представил Годишен финансов отчет и счетоводен баланс към 31 декември 2019 г.
Представени са удостоверения за добро изпълнение относно посочените строителни
дейности.
След преглед на представените документи, включително и на допълнителните
такива във връзка с извършване на преценка за съответствие с изискванията към лично
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи
следното:
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, като не са
налице обстоятелства за неговото отстраняване.
Участникът е вписан в ЦПРС на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от
трета група строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС строежи от първа до пета категория.
За последните три приключили финансови години /2017 г., 2018 г., 2019 г./, участникът е
реализирал съответно общ оборот от над 6 000 000 /шест милиона/ лв. и оборот от
строителство в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от над 3 000 000 /три милиона/
лв.
Участникът е постигнал положително съотношение между активите и пасивите за
последната финансова 2019 г., при коефициент за обща ликвидност - 3,72 и коефициент
за бърза ликвидност – 2,54.
Притежава валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност
на строителя съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът доказва изпълнението на дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална
компетентност за изпълнение на строително-монтажните и електро-монтажните работи от
поръчката.
Участникът има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, с обхват на
сертификацията: Проектиране, изграждане, инженеринг, експлоатация, поддръжка и
сервиз на електрически уредби, електропроводни линии и електроинсталацииосветителни, силови, сигнални, защитни и специални инсталации, вкл. всякакви
осветителни уредби и цялостни системи за външно, вътрешно, архитектурно художествено, сигнално, рекламно -информационно, изкуствено енергоефективно
осветление, системи за автоматизация, наблюдение и управление, асемблиране на
компоненти и модули (осветителни тела, специализирани електротабла, модули за
регулиране, управление и други) за тях. Енергийноефективни услуги за системи външно и
вътрешно изкуствено осветление. Участникът има внедрена система за управление на
околната среда ISO 14001:2015, с обхват на сертификацията: Проектиране,
изграждане,инженеринг, експлоатация, поддръжка и сервиз на електрически уредби,
електропроводни линии и електроинсталации- осветителни, силови, сигнални, защитни и
специални инсталации, вкл. всякакви осветителни уредби и цялостни системи за външно,
вътрешно, архитектурно - художествено, сигнално, рекламно -информационно, изкуствено
енергоефективно осветление, системи за автоматизация, наблюдение и управление,
асемблиране на компоненти и модули (освет.тела, специализирани електротабла, модули
за регулиране, управление и други) за тях. Енергийноефективни услуги за системи
външно и вътрешно изкуствено осветление.
Предвид гореизложените констатации, комисията взе единодушно решение че „Улично
осветление“ ЕАД отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор и
следва да се разгледа и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „Улично осветление“ ЕАД.
Техническото предложение на участника се състои от Предложение за изпълнение на
обществената поръчка, изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 3,
придружено от:
1.
Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена
диаграма на работната ръка;
2.
Спецификация на основните използвани строителни продукти;
3.
Строителна програма;
4.
Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и
неговите приложения.
5.
Мостри на предложените осветителни тела, придружени с гаранционни карти с
пълните гаранционни условия.
В своето техническо предложение участникът предлага:
1. срок за изпълнение на СМР - 245 (двеста четиридесет и пет) календарни дни.
2. Гаранционен срок на осветително тяло – 10 /десет/ години.
3. Гаранционен срок на стълб – 8 /осем/ години.
По отношение на приложения линеен график за изпълнение на предвидените дейности,
комисията констатира, че същият е обвързан и представя строителната програма на
участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната
последователност на строителните процеси. Отразени са всички посочени в КСС дейности,
както и норма време на всяка една операция и сметните норми, които участникът е
използвал, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и
квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и
общите за проекта човекодни. Графикът е придружен с Диаграма на работната ръка. В
графика са посочени и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност,
посочена в КСС, когато е приложимо. Същият е съобразен с техническите спецификации и
строителната програма.
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Към своето техническо предложение участникът е представил в таблица спецификация на
всички определени от възложителя основни материали, които са необходими за
изпълнение на поръчката, с посочен вид, търговско наименование, производител
доставчик и общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на
материала.
Към
таблицата
са
приложени
и
документи,
издадени
от
производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените технически и
качествени характеристики биват доказани.
Приложената строителна програма включва всички определени от възложителя точки,
свързани с изпълнението на строителните работи и показва вътрешна съвместимост и
непротиворечие, по отношение на технология, срокове, материали, организация и
човешки ресурси. В нея не се наблюдават паразитни текстове или други вътрешни
несъответствия.
Комисията разпечата приложените като мостри 3 броя осветителни тела, с приложение
гаранционни карти, и пристъпи към тяхното обследване за съответствие с техническите
спецификации по показател консумирана мощност, реална светлинна ефективност,
работно напрежение, възможност за промяна на монтажния ъгъл. В резултат на което
установи съответствие с технически спецификации.
Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното от участника, „Улично
осветление“ ЕАД, техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя и
пристъпи към оценяване на техническото предложение, в съответствие с утвърдената
методика за определяне на комплексна оценка на офертите, по следните показатели:
П1 – Срок за изпълнение: тежест 20
П2 – Гаранционен срок на осветително тяло: тежест 20
Оценката по показател П1 се извършва по следната формула:
П1= Сmin х 20
С1
където:
П1– Срок за изпълнение с максимална тежест 20 точки.
Сmin – Най-краткият предложен срок за изпълнение.
С1 – Предложен срок за изпълнение от конкретния участник.
П1

„Улично осветление“ ЕАД

= 245 х 20 = 20 точки
245

Оценката по показател П2 се извършва по следната формула:
П2= Сгс1 х 20
Сгсmax
където:
П2– Гаранционен срок на осветителното тяло с максимална тежест 20 точки.
Сгсmax – Най-дългия предложени гаранционен срок на осветително тяло.
Сгс1 – Гаранционен срок на осветително тяло, предложен от конкретния участник
П2

„Улично осветление“ ЕАД

= 245 х 20 = 20 точки
245

Комисията взе решение отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в
обществената поръчка да бъде на 13.01.2021 г. от 14.00 часа в стая 203, в сградата на
Община Ямбол.
На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП във вр. с §131, ал. 3 от Преходните и
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заключителните разпоредби /ПЗР/ на ЗИДЗОП и §12 от ПЗР на Закона за мерките и
действията по време на извънредно положение, да обяви чрез съобщение на профила на
купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
Комисия в състав:
Председател: *
/М. Керемидчиев/
Членове:
1. *
/И. Драгоев/
2. *
/Д. Желева/

* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП.
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