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Днес, 16.10.2019 г. от 14:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1711/16.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, оцени и 
класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 29 от 01.10.2019г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: : „Извършване на однт по изпълнение на дейностите по 
отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", 
с публикувана Информация за обява с ID 9093027 в Портала за обществени поръчки (ПОП), с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/720 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция ..БФ в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 

В определения в обява № ОБ - 29/01.10.2019 г. срок са постъпили пет оферти: 

В рамките на определения срок са постъпили две оферти, както следва: 
1. оферта с вх.№5300-19089-2/10.10.2019г. в 09:43ч. на „Финанс Одит Консулт 2002" ООД; 
2. оферта с вх.№5300-15337-1/10.10.2019г. в 10:33ч. на „Одит Консулт МД" ЕООД; 
3. оферта с вх.№5300-366-1/11.10.2019г. в 09:22ч. на „Анед консулт" ООД; 
4. оферта с вх.№53-894-1/11.10.2019г. в 09:23ч. на „Брейн сторм консулт-ОД" ООД; 
5. оферта с вх.№5300-15131-1/11.10.2019г. в 13:06ч. на „Грант Торнтон" ООД; 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 
и представители на средствата за масово осведомяване. 

Търново; 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти, по реда на тяхното постъпване, като председателя започна с отваряне и 
оповестяване на съдържанието на постъпилите оферти: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
akolev
Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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I. Оферта с вх. №5300-19089-2/10.10.2019г. в 09:43ч. на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 
2002" ООД, град Варна, бул. „Осми приморски полк" №122, вх.Б, ап.80, Лице за 
кореспонденция: Фанка Нонева, тел:052991214, факс:052991122, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Фанка Нонева -
2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписан и подпечатан от Фанка Нонева -
Зстр. 

3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Фанка Нонева-
2стр. 

4. Списък на персонала който ще изпълнява поръчката, оригинал подписан и 
подпечатан - 13стр. 

5. Заверени копия от документи за доказване на опита на екипа за изпълнение на 
поръчката, подписани и подпечатани - 20стр. 

6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Фанка Нонева -
2стр. 

7. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Фанка Нонева -
2стр. 

8. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Владимир 
Вълчев - 2стр. 

9. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Фанка Нонева -
2стр. 

10. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Фанка Нонева - 1стр. 
11. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Владимир Вълчев - 1 стр. 
12. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Фанка Нонева -

2стр. 
13. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Фанка Нонева 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

II. Оферта с вх. №5300-15337-1/10.10.2019г. в 10:33ч. на „Одит Консулт МД" ЕООД, 
град София , бул. „Шипченски проход" №65, вх.В, ет.5, офис 6, тел:0888450392, , 
факс:024010438, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Мария Даскалова -
2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписан и подпечатан от Мария Даскалова 
- Зстр. 

3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мария 
Даскалова - 2стр. 

4. Списък на екипа, оригинал подписан и подпечатан от Мария Даскалова - 6 стр. 
5. Заверени копия от документи за доказване на опита на екипа за изпълнение на 

поръчката, подписани и подпечатани - 19стр. 
6. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мария Даскалова -

2стр. 
7. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Мария 

Даскалова - 2стр. 

- 1стр. 

2 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ад 

я* 
•х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

8. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Мария 
Даскалова - 2стр. 

9. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Мария Даскалова - 1стр. 
10. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Мария 

Даскалова - 2стр. 
11. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Мария 

Даскалова - 1стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

III. Оферта с вх. №5300-366-1/11.10.2019г. в 09:22ч. на „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД, 
град София , жк.Младост 1, бл.51А, вх.1, ап.24, ет.4 , Лице за кореспонденция: Елена 
Чанова, тел:0879034865, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Елена Чанова - 2стр. 
2. Представяне на участника, оригинал подписан и подпечатан от Елена Чанова -

Зстр. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Елена Чанова -

2стр. 
4. Приложение към техническо предложение, оригинал подписан и подпечатан от 

Елена Чанова - 8 стр. 
5. Заверени копия от документи за доказване на опита на екипа за изпълнение на 

поръчката, подписани и подпечатани - 23стр. 
6. Декларация в свободен текст, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС, 

оригинал подписана от Елена Чанова - 1 стр. 
7. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Елена Чанова -

2 стр. 
8. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Елена Чанова -

2стр. 
9. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Елена Чанова -

2стр. 
10. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Елена Чанова - 1стр. 
11. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Елена Чанова -

2стр. 
12. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Елена Чанова 

- 1стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

IV. Оферта с вх. №53-894-1/11.10.2019г. в 09:23ч. на „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-
ОД" ООД, град София , жк. Лозенец, улица „Люба Величкова" №9, ет.6, лице за 
кореспонденция: Камелия Терзийска, тел:028099740, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Камелия Терзийска 
- 2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписан и подпечатан от Камелия 
Терзийска - 2стр. 
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3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Камелия 
Терзийска - 20стр. 

4. Заверени копия от документи за доказване на опита на екипа за изпълнение на 
поръчката, подписани и подпечатани - 16стр. 

5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Камелия Терзийска 
- 2стр. 

6. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Камелия 
Терзийска - 1стр. 

7. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Камелия 
Терзийска - 2стр. 

8. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Камелия Терзийска - 1стр. 
9. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Камелия 

Терзийска - 2стр. 
10. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Камелия 

Терзийска - 1стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

V. Оферта с вх. №5300-15131-1/11.10.2019г. в 13:06ч. на „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, 
град София , бул. „Черни връх" №26, лице за контакт: Марий Апостолов, тел: 
029805500, факс:029804824, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Марий Апостолов -
2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписан и подпечатан от Марий Апостолов 
- 2стр. 

3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Марий 
Апостолов - 2стр. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и подпечатано -
9стр. 

5. Списък на екипа за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан с 
приложени заверени копия за доказване на опита на експертите - 99стр. 

5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от Марий Апостолов -
2стр. 

6. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Марий 
Апостолов - 2стр. 

7. Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от Стефан 
Даскалов - 2стр. 

8. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Марий 
Апостолов - 2стр. 

9. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от Стефан 
Даскалов - 2стр. 

10. Декларация по образец №8, оригинал подписана от Марий Апостолов - 1стр. 
11. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Марий 

Апостолов - 2стр. 
12. Декларация по образец №9, оригинал подписан и подпечатан от Стефан 

Даскалов - 2стр. 
13. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Марий 

Апостолов - 1стр. 
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14. Декларация по образец №10, оригинал подписан и подпечатан от Стефан 
Даскалов - 1 стр. 

Комисията не установи непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 
личностното състояние на участниците отговарят на условията поставени от Възложителя 
и реши да ги допусне до следващия етап. 

Комисията приключи работа в 16:40ч. 
Комисията продължи своята работа на дата 07.01.2020г., като същевременно 

установи че срокът за работа на комисията назначена с Заповед РД 22 - 1711/16.10.2019 г. 
е до 10.01.2020г., и срокът на валидност на офертите на участниците изтича в този период. 
В тази връзка на дата 08.01.2020г. до участниците бяха изпратени писма с покана да 
удължат срока на валидност на офертите си. 

Комисията продължи своята работа на 27.01.2020г. от 14:30ч., като установи че 
всички участници са получили писмата изпратени до тях на дата 09.01.2020г. 

В даденият срок за отговор от пет работни дни постъпиха отговори от : 
1. „Брейн Строрм Консулт - ОД" ООД, с вх.№53-834-2/13.01.2020г. 
2. „Анед Консулт" ЕООД, с вх.№5300-366-3/13.01.2020г. 
3. „Грант Торнтон" ООД, с вх.№ 5300-15404#1/13.01.2020г. 
4. „Финанс Одит Консулт 2002" ООД, с вх.№5300-19089-1/13.01.2020г. 

В определеният от Възложителя срок за удължаване на валидността на офертите на 
участниците, не постъпи отговор от участника „Одит Консулт МД" ЕООД 

В тази връзка и на основание чл.35а, ал.З, изречение 3-то от ППЗОП, 
комисията предлага за отстраняване оферта с вх. №5300-15337-1/10.10.2019г. в 10:33ч. 
на „Одит Консулт МД" ЕООД, град София , бул. „Шипченски проход" №65, вх.В, 
ет.5, офис 6, поради това че участника не е удължи срока на валидност на офертата 
си. 

Срокът за работа на комисията бе удължен с заповед за изменение № РД22-
32/10.01.2020г. на Кмета на Община Велико Търново. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение 
на допуснатите участници, като проверяваше и за наличието на представена информация 
в съответствие с техническата спецификация и условията поставени от Възложителя за 
минимално съдържане на техническото предложение. 

I. Оферта с вх. №5300-19089-2/10.10.2019г. в 09:43ч. на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 
2002" ООД, град Варна, бул. „Осми приморски полк" №122, вх.Б, ап.80, Лице за 
кореспонденция: Фанка Нонева, тел:052991214, факс:052991122: 

Участника е предложил срок за предаване на междинен одиторски доклад - 7 
работни дни и срок за предаване на окончателен одиторски доклад също 7 работни дни. 

Представено е лице за контакт по договора и лице за приемане и предаване на 
услугите. 

Участника е представил и списък на екипа за изпълнение на поръчката: 
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За Ръководител на екипа е посочено лицето Фанка Нонева. Представена е 
информация относно практически опит на лицето. Посочено е че лицето разполага с 
призната квалификация „Икономист по промишлеността" и Специалност ОПУП., че 
лицето е дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, като са представени 
доказателства под формата на заверени копия. 

За ключов експерт в областта на одита е посочено лицето Мария Димитрова. 
Представена е информация за образованието на лицето, както и че е дипломиран експерт 
счетоводител. Регистриран одитор, както и че разполага с сертификат за вътрешен одитор 
в публичния сектор. От представената информация се установи че лицето разполага с над 
9 години практически опит. 

За Ключов експерт юрист е посочено лицето Блага Маринова. Представена е 
информация относно юридическия опит на лицето, както и опит в изпълнението на одитни 
ангажименти. Посочено е че лицето е юрист разполагаж с правоспособност, като 
притежава професионален опит над Югодини. 

За експерт по проверка на физическото изпълнение на проекта е посочено лицето 
Десислав Домитров. Представена е информация че лицето е строителен инженер по 
„Транспортно строителство", както и че разполага с квалификация „Одитор по пътна 
безопасност". От представената информация се установи че лицето разполага с опит по 
специалността над 3 години. 

Представена е информация Експерт „Помощник одитор" като е посочено лицето 
Ивелин Рибаров. Лицето е помощник одитор с опит над 9години, като е посочено че е 
магистър по специалност „Счетоводство" 

Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

И. Оферта с вх. №5300-366-1/11.10.2019г. в 09:22ч. на „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД, 
град София , жк.Младост 1, бл.51А, вх.1, ап.24, ет.4 , Лице за кореспонденция: Елена 
Чанова, тел:0879034865 : 

Участника е предложил срок за предаване на междинен одиторски доклад - 6 
работни дни и срок за предаване на окончателен одиторски доклад също 7 работни дни. 

Представено е лице за контакт по договора и лице за приемане и предаване на 
услугите. 

Участника е представил и списък на екипа за изпълнение на поръчката: 

За ключов експерт в областта на одита е посочено лицето Елена Чанова. 
Представена е информация за образованието на лицето, както и че е дипломиран експерт 
счетоводител, че е регистриран одитор. От представената информация се установи, че 
лицето разполага с 17 години практически опит. 

За Ключов експерт юрист е посочено лицето Мая Орманова. Представена е 
информация относно юридическия опит на лицето, както и опит в изпълнението на одитни 
ангажименти. Посочено е че лицето е юрист разполага с правоспособност, като притежава 
професионален опит 11 години. 

За експерт по проверка на физическото изпълнение на проекта е посочено лицето 
Радослав Петков. Представена е информация че лицето е строителен инженер по 
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„Транспортно строителство". От представената информация се установи че лицето 
разполага с опит по специалността 31 години. 

Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

III. Оферта с вх. №53-894-1/11.10.2019г. в 09:23ч. на „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-
ОД" ООД, град София , жк. Лозенец, улица „Люба Величкова" №9, ет.6, лице за 
кореспонденция: Камелия Терзийска, тел:028099740 : 

Участника е предложил срок за предаване на междинен одиторски доклад - 7 
работни дни и срок за предаване на окончателен одиторски доклад също 7 работни дни. 

Представено е лице за контакт по договора и лице за приемане и предаване на 
услугите. 

Участника е представил и списък на екипа за изпълнение на поръчката: 

За ключов експерт в областта на одита е посочено лицето Камелия Терзийска. 
Представена е информация за образованието на лицето, както и че е дипломиран експерт 
счетоводител и че е регистриран одитор. От представената информация се установи, че 
лицето разполага с 10 години практически опит. 

За Ключов експерт юрист е посочено лицето Мария Дулова. Представена е 
информация относно юридическия опит на лицето, както и опит в изпълнението на одитни 
ангажименти. Посочено е че лицето е юрист разполага с правоспособност, като притежава 
професионален опит над 6 години. 

За експерт по проверка на физическото изпълнение на проекта е посочено лицето 
Тодор Анастасов. Представена е информация че лицето е строителен инженер по 
„Транспортно строителство". От представената информация се установи че лицето 
разполага с опит по специалността над 11 години. 

Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

IV. Оферта с вх. №5300-15131-1/11.10.2019г. в 13:06ч. на „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, 
град София , бул. „Черни връх" №26, лице за контакт: Марий Апостолов, тел: 
029805500, факс:029804824 : 

Участника е предложил срок за предаване на междинен одиторски доклад - 7 
работни дни и срок за предаване на окончателен одиторски доклад също 7 работни дни. 

Представено е лице за контакт по договора и лице за приемане и предаване на 
услугите. 

Участника е представил и списък на екипа за изпълнение на поръчката: 

За ключов експерт в областта на одита е посочено лицето Марий Апостолов. 
Представена е информация за образованието на лицето, както и че е дипломиран експерт 
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счетоводител и че е регистриран одитор. От представената информация се установи, че 
лицето разполага с над 18 години практически опит. 

За Ключов експерт юрист е посочено лицето Людмил Спасов. Представена е 
информация относно юридическия опит на лицето, както и опит в изпълнението на одитни 
ангажименти. Посочено е че лицето е юрист разполага с правоспособност, като притежава 
професионален опит над 7 години. 

За експерт по проверка на физическото изпълнение на проекта е посочено лицето 
Фатина Рангелова. Представена е информация че лицето е строителен инженер по 
„Транспортно строителство". От представената информация се установи че лицето 
разполага с опит по специалността над 20 години. 

Предложен е допълнителен експерт в областта на одита като е посочено лицето 
Николай Дамянов. Посочено е че разполага с опит над Нгодини в представянето на 
одитни и консултантски услуги., както и че разполага с сертификат за вътрешен одитор и 
сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. 

Предложен още един експерт в областта на одита като е посочено лицето Антония 
Царцараки. Посочено е че разполага с над 18 години опит в представянето на одиторски и 
консултантски услуги. Посочено е че лицето разполага с сертификат за вътрешен одитор в 
публичния сектор. 

шт 
Я н • х 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 
предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 
от Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
участници. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 
При оценяването се взема предвид предлаганата от участника цена, за 

изпълнението на предмета на поръчката. Най-висока оценка получава предложението, 
което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен 
разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка 
следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Umin х 100 , където 
Цп 

Ц т т - е най-ниското предложената цена, за изпълнение на предмета на поръчката 
Цп - предложената цена , за изпълнение на предмета на поръчката на n-тия участник 
Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак 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 по-висока от прогнозната 
стойност на обществената поръчка. 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. 
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Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 

I. Оферта с вх. №5300-19089-2/10.10.2019г. в 09:43ч. на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 
2002" ООД, град Варна, бул. „Осми приморски полк" №122, вх.Б, ап.80, Лице за 
кореспонденция: Фанка Нонева, тел:052991214, факс:052991122: 

Участника е представил ценово предложение изготвено по образец. Предложена е 
цена за изпълнение на услугата в размер на 13 300,00лв. без ДДС. Участника не желае 
получаването на аванс. 

II. Оферта с вх. №5300-366-1/11.10.2019г. в 09:22ч. на „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД, 
град София , жк.Младост 1, бл.51А, вх.1, ап.24, ет.4 , Лице за кореспонденция: Елена 
Чанова, тел:0879034865 : 

Участника е представил ценово предложение изготвено по образец, като е 
представена и информация че дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Предложена е 
цена за изпълнение на услугата в размер на 5 876,00лв. крайна цена. Участника е заявил 
получаването на аванс в размер на 30%. 

III. Оферта с вх. №53-894-1/11.10.2019г. в 09:23ч. на „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-
ОД" ООД, град София , жк. Лозенец, улица „Люба Величкова" №9, ет.6, лице за 
кореспонденция: Камелия Терзийска, тел:028099740 : 

Участника е представил ценово предложение изготвено по образец. Предложена е 
цена за изпълнение на услугата в размер на 9 010,00лв. без ДДС. Участника не желае 
получаването на аванс. 

IV. Оферта с вх. №5300-15131-1/11.10.2019г. в 13:06ч. на „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, 
град София , бул. „Черни връх" №26, лице за контакт: Марий Апостолов, тел: 
029805500, факс:029804824 : 

Участника е представил ценово предложение изготвено по образец. Предложена е 
цена за изпълнение на услугата в размер на 24000,00лв. без ДДС. Участника е заявил 
получаването на аванс в размер на 30%. 

Предложените от участниците стойности не надвишават посочената 
максимална прогнозна стойност на поръчката. 

Комисията извърши изчисления за наличието на предложение с 20 на сто по 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, като 
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установи, че това обстоятелство е налице за участниците - „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД 
и „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД" ООД . На основание чл. 72, ал. 1 ЗОП, комисията 
реши да изиска от участниците да представят подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на ценовите им предложения за изпълнение на услугата, съгласно образец №4. 

Комисията реши следващото и заседание да се проведе след изтичане на срока 
за представяне на писмена обосновка от участниците. 

Комисията завърши своята работа в 16:00 часа. 

Комисията продължи своята работа на 06.02.2020г. 
За участниците за които бе установено че предложената цена е с 20 на 100 по 

благоприятна от средната цена на останалите участници, представиха отговори както 
следва: 

В представената писмена обосновка от „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД, е представена 
информация че възнаграждението което е калкулирано за всеки от членовете на екипа е 
извършено на база часови ставки, по които членовете на екипа получават основните си 
възнаграждения към момента или по последен трудов договор. Представена е подробна 
информация за всеки от експертите в екипа, като са представени планирани отработени 
часове, като е посочена и часова ставка, като изрично е посочено и за кой от експертите се 
полагат командировъчни, квартирни, пътни и дневни суми. Представена е информация че 
дружеството разполага със специализиран софтуер който подпомага и съкращава сремето 
за извършване на технически и изчислителни действия, като насочва одитора към 
конкретни процедури. Представена е и информация че благоприятстващи фактори са 
натрупания опит, знания и добри практики на експертите, отлично познаване на 
нормативни уредби и стандарти. Представена е информация, че участника не получава и 
няма договорка да получава държавни помощи, както и че спазват всички нормативно 
приложими правила и изисквания свързани с опазването на околната среда, социалното и 
трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право. Комисията обсъди представената 
обосновка и реши че я приема. Участника е представил аргументирано наличието на по 
благоприятна ценова оферта при спазване на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

Участника „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД" ООД, е представил опаковка 
съдържаща разпечатан текст на хартиен носител, неподписан от лицето, посочено като 
задължено с изявленията направени в него. Поради това не може да се направи преценка 
дали това е волеизявление от участника, което го обвързва" 

. От така представената обосновка комисията не може да приеме, че в 
действителност това е волеизявление от участника поради липсата на подпис. В тази 
връзка комисията реши и предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.5 от 
ЗОП, а именно поради това че представената ценова обосновка явяваща се част от 
офертата на участника не отговаря на условията за представяне. 

- 5300-366-4/30.01.2020г. от „АНЕД КОНСУЛТ" ЕООД; 
- 53-894-3/30.01.2020г. от „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД" ООД; 
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В този смисъл е и съдебната практика като например Решение № 4858 от 
19.04.2017 г. по адм. д. № 2117 / 2017 г. на Върховен административен съд. 

Комисията продължи с оценка на участниците съгласно обявения критерий за 
възлагане „Най-ниска цена": 
„ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД 

Ц = 5876/13300= 0,44x100 = 44т. 

„ГРАНТ ТОРНТОН" ООД 
Ц = 5876/24000= 0,24x100 = 24т. 

Имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и че Най-висока 
оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
срещу най-малък бюджетен разход, комисията предлага следното класиране: 

I-во място: Оферта с вх. №5300-366-1/11.10.2019г. в 09:22ч. на „АНЕД 
КОНСУЛТ" ЕООД, град София , жк.Младост 1, бл.51А, вх.1, ап.24, ет.4 , Лице за 
кореспонденция: Елена Чанова, тел:0879034865 

II-ро място: Оферта с вх. №5300-19089-2/10.10.2019г. в 09:43ч. на „ФИНАНС 
ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД, град Варна, бул. „Осми приморски полк" №122, вх.Б, 
ап.80, Лице за кореспонденция: Фанка Нонева, тел:052991214, факс:052991122 

Ш-то място: Оферта с вх. №5300-15131-1/11.10.2019г. в 13:06ч. на „ГРАНТ 
ТОРНТОН" ООД, град София , бул. „Черни връх" №26, лице за контакт: Марий 
Апостолов, тел: 029805500, факс:029804824 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл.192, ал.4 ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от 
ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: L 
/ Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; / 
И ЧЛЕНОВЕ: / 

/ Александър Колев^^^лав^н^бпе; 
Търново/ 

• • rW-'A • • • 
/ Йорданка Антшгова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


