
ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРН ОВО
1 ’ А С Т Е

ПРОТОКОЛ № 5

Днес, 21.03.2018 г. в 10:00 часа. в сградата на Община Велико Търново. Комисията по 
чл. 103. ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-642/25.04.2017 
г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-1869/01.11.2017 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: 
„Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“’\  с публикувано 
обявление с ID 781446 на дата 03.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
уникален номер 00073-2017-0019, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/474.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;
2. Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
3. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново;

В протокола от дата 13.03.2018 г. за отваряне на ценовите предложения комисията е 
установила, че са налице условията на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Във връзка с това до съответните 
участници са изпратени писма за представяне на подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложените от тях цени, както следва:

1. Писмо с изх. № 53-1393-2/13.03.2018 г. до „Финанс одит консулт 2002” ООД;
2. Писмо с изх. № 53-1690-3/13.03.2018 г. до „РСМ БГ” ЕООД;

Писмата са получени от всички участници на дати, както следва:

Дата на Краен срок за Постъпил в
№ Наименование на участника получаване получаване 

на писмена Община Велико Търново
на писмото обосновка, отговор с вх. № и дата

  1
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съгласно чл. 
72, ал. 1 от 

ЗОП
1 „Финанс одит консулт 2002" ООД 14.03.2018 г. 19.03.2018 г. Отговор с вх.

№  5300-19089-3/16.03.2018 г.
2 „РСМ БГ" ЕООД 14.03.2018 г. 19.03.2018 г. Отговор с вх.

№  53-1690-4/19.03.2018 г.

Комисията констатира, че отговорите с подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената цена са постъпили в срок.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите отговори от 
участниците, от които бе изискана писмена обосновка по чл. 72. ал. 1 от ЗОП:

I. Обосновка с вход. № 5300-19089-3/16.03.2018 г. на „Финанс одит консулт 2002” 
ООД, с ЕИК 103710896, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ПК 9000, бул. 
„Осми приморски полк” № 122, вх. Б, ет. 2, ап. 80, телефон: 052/ 991 214; 052/ 991 122; 
факс: 052/721540; e-mail: fok2002@abv.bg, съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Фанка Нонева - управител на „Финанс 
одит консулт 2002" ООД - 1 стр.;

2. Писмена подробна обосновка от „Финанс одит консулт 2002“ ООД. подписана и 
подпечатана от Фанка Нонева - управител - 22 стр.;

Участникът обосновава предложението си с „ Оригипално решение за изпълнение на 
обществената поръчка", ,,Предложено техническо решение'', ,,Наличие на изключително 
благоприятни условия за участника", „Икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка " и Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП".

Участникът се позовава на оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
което се изразява в акцентиране на важни аспекти на ангажимента, своевременно 
идентифициране на потенциалните проблеми и тяхното решаване, надлежно организиране и 
управление на одиторския ангажимент, адекватен избор на членове на екипа с подходящи за 
целта специализирани знания и умения, адекватно възлагане на работата на членовете на екипа. 
Участникът заявява, че притежава и необходимата ресурсна обезпеченост.

Относно предложеното техническо решение, участникът посочва, че методологията на 
изпълнението, която той предлага представлява всеобхватна система, която обхваща следните 
компоненти: познаване на дейността на клиента, планиране на одиторския ангажимент, 
извършване на одиторската проверка, приключване на одиторската проверка, осигуряване на 
качеството на предлаганите услуги.

Наличие на изключително благоприятни условия, участникът обосновава с добре 
развитата дейност на фирмата на територията на цялата страна и богатият опит на екипа. 
Фирмата разполага с 12 служебни леки автомобила, с централен офис в гр. Варна. който 
обслужва Северна България. Има регистриран клон в Стара Загора със собствен офис. който
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обслужва основно клиенти от Южна България, Софийска и Пловдивска област. Фирмата 
разполага с богат опит в одита на финансирания по европейски програми. Представила е 
списък с извършените одити по проекти в обем от 7 страници.

Относно икономичността при изпълнение участникът е посочил, че разполага с 
необходимия квалифициран персонал от експерт-счетоводители, одитори и юристи с 
дългогодишен опит и стаж при одитирането на подобни проекти, което спомага за създаваното 
на оптимална организация за изпълнение на задачите в кратки срокове и с висока ефективност. 
В същото време разполагат и с висококачествено технологично оборудване и финансова 
обезпеченост. Използваните компютърно подпомагани одиторски техники значително 
съкращават времеемките процедури по събиране на одиторски доказателства. Цитирано е. че 
себестойността на услугата се снижава от следните фактори: наличието на специализиран 
софтуер, използването на интернет базиран мониторинг на документооборота и работа със 
сканирани документи, наличието на разработени процедури и контролни листи, квалифицирани 
специалисти с богат опит. Участникът е въвел и система за управление на качеството.

По отношение на предлаганата цена, участникът е представил доказателства за размера 
на цената под формата на таблица с видовете дейности и необходимите часове за извършването 
им и калкулация на цената с посочени всички компоненти участващи в нейното образуване. 
Представената информация в калкулацията е достатъчно доказателство, което показва, че така 
образувана цената е действителна.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2, т. 1. т. 2. т. 3 и т. 4 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника писмена 
обосновка.

I. Обосновка с вход. № 53-1690-4/19.03.2018 г. на „РСМ БГ” ЕООД, с ЕИК 121435206, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Омуртаг“ № 8 и с адрес за 
кореспонденция гр. София, пл. „Райко Даскалов” № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, телефон: 02/ 987 
55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 987 64 46; e-mail: mmihaylova@balance-m.bg, съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от д-р Мариана Михайлова - управител на 
..РСМ БГ“ ЕООД - 1 стр.:

2. Писмена обосновка от ..РСМ БГ" ЕООД. подписана и подпечатана от д-р Мариана 
Михайлова - управител - 10 стр.;

Участникът обосновава предложението си със:
1. Оригинално решение. Тук е посочено, че е приложен подход включващ предварителен 

анализ на спецификата на всеки един от етапите, дефиниране на одитните дейности и на 
членовете на екипа за да се постигне максимален ефект от съвместната им работа и планиране 
на задачите на отделните членове на одиторския екип според специализацията им.

2. Техническо решение за предоставяне на услугата. Участникът се позовава на натрупан 
опит при изпълнение на подобни ангажименти, използването на специализиран софтуер, 
използване на постоянен интернет базиран мониторинг на документооборота и разработени 
процедури и контролни листи за изпълнение на ангажимента.
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3. Наличие на изключително благоприятни условия. Участникът се позовава на 
дългогодишния опит на екипа и на дружеството, изпълнени множество ангажименти и факта, 
че повечето експерти са служители на фирмата.

4. Икономичност при изпълнение на представената услуга. Икономичността е 
постигната като е осигурена мобилност на екипа и логистиката е правилно организирана. 
Въведен е интернет базиран мониторинг. Калкулирана е минимална печалба от изпълнението. 
Налице е административен капацитет способстващ за ефикасното изпълнение на дейностите по 
поръчката.

5. Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП. Участникът посочва, че се спазват 
правилата и изискванията, свързани с опазване на околната следа, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно чл.115 от ЗОП. Участникът е въвел и система за 
управление на качеството.

Участникът е представил анализ на ключовите елементи, формиращи цената и оказващи 
влияние върху показателя икономичност при изпълнение на обществената поръчка -  вътрешни 
и външни разходи, печалба за дружеството.

Посочени са източниците на икономичност, които са сладните: себестойност на проекта, 
икономия от възнаграждения и осигуровки поради използване на собствени експерти и 
оборудване, от хотелско настаняване, транспортни разходи и офиси, ползване само на един 
външен експерт. Също така е посочено, че печалбата е минимизирана.

Участникът е предоставил калкулация на предложената цена, от която личи, че същата е 
действителна и обхваща всички разходи за извършване на дейността. Участникът е посочил 
всички видове разходи, като е посочил и аргументи в посока на това как те влияят на цената.

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72. ал. 2. т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника писмена 
обосновка.

След като разгледа представените обосновки, комисията състави списък на допуснатите 
до оценка на ценовите предложения участници:

1. „Актив” ООД с оферта с вх. № 53-1026-1/24.04.2017 г.;
2. „Финанс одит консулт 2002” ООД с оферта с вх. № 5300-19089-5/24.04.2017 г.;
3. „РСМ  Б Г ” ЕООД /преди „Баланс-М” ЕООД/ с оферта с вх. № 5300-131 17- 

5/24.04.2017 г.;

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70. ал. 2. т. 1 от ЗОП.

Съгласно посоченото в документацията, офертата на участника с най-ниско 
възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава максимален брой 
точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата:

Ц = (Ц тт /Ц п ) х 100 =  (брой точки)
Където Цп е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно
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Ценовото предложение на съответния участник.
Където Ц тш  е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС 

съгласно Ценовите предложения на всички участници за поръчката.
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 

/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най-ниско възнаграждение.

Забележка: При извършване ни оценяването ще се използва закръгляване до втория 
злак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена за поръчката по - висока от 
прогнозната стойност за поръчката. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното 
с думи. за вярно се приема записът с думи.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както следва:
Участник Предлагано

възнаграждение
Резултат/оценка

„Актив” ООД 20 736,00 лева без ДДС 9800,00/20736,00 х 100 
= 47,26 т.

„Финанс одит консулт 2002” ООД 9 800,00 лева без ДДС 100 т.
„РСМ БГ” ЕООД /преди „Баланс-М" 
ЕООД/

11 500,00 лева без ДДС 9800,00/11500,00 х 100 
= 85,22 т.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена"', комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участниците в открита 
процедура с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020

1-во място: „Финанс одит консулт 2002” ООД, гр. Варна - 100 т.
2-ро място: „РСМ БГ” ЕООД /преди „Баланс-М” ЕООД/, гр. София - 85,22 т.
3-то място: „Актив” ООД, гр. Варна - 47,26 т. 

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва: 

1-во място: „Финанс одит консулт 2002” ООД, с ЕИК 103710896, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, ПК 9000, бул. „Осми приморски полк” № 122, вх. Б, ет. 2, 
ап. 80, телефон: 052/ 991 214; 052/ 991 122; факс: 052/721540; e-mail: fok2002@abv.bg, с

   5
Този документ е създаден в рамките па проект ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г.. съфипанснрана ог Нвропейския съюз чрез 
Нвропейския фонд ia регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи oi Община Велико Търново п при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Нвропейския съюз и Управляващия opi ан на 
OIIPP 2014-2020 г.

mailto:fok2002@abv.bg
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предложена цена 9 800,00 лева без ДДС.

Комисията завърши своята работа в 12:00 часа и предава настоящият протокол, както и 
останалите протоколи от нейната работа за одобрение и от Възложителя и за издаване на 
Решение за определяне на изпълнител.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Надя Петрова - Д иректор‘на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /

/ Русанка Александрова' - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Т ъ р н о во / (Т

/  Илияна Христова-Пушкарова^- Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Т ърн ово / /

/ Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Т ър н о во /

/ М ая^одорйва - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /

ПОЛУЧИХ п р о т о к о л и т е  от  р а б о т а т а  н а  к о м и си я т а  на дат^ .-гу

Подпис:...................
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д И М .И Т Р Г Ж
Кмет на Община В

УТВЪРЖДАВАМ п р о т о к о л и т е  от  р а б о т а т а  на к о м и си я т а  Па дата:

Подпис:........................................
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ1
Кмет на Община Велико Търнст

'Гочи документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", конто се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. сьфинансирана от Нвропейскня съюз чрез 
Нвропейскня фонд за регионално развит ие. Цялата отговорност за съдържанието на пу бликацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се ечнга. че гочи документ отразява офшшалпого становище на Нвропейскня съюз и Управляващия орган па 
ОП РР 2014-2020 г.
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