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ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 29.06.2020 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията
по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със РД 22 643/13.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:
Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки,
предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по проект "Better
connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network
through joint CBC measures", както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл.
процесуално представителство. Публичното състезание е с публикувано Обявление
за поръчка с ID 965918 на дата 18.03.2020г., с уникален номер в РОП: 00073-20200018, с публикувано
Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация с ID
971620
на дата 08.04.2020г. и Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ID 972253 на
дата 13.04.2020г.
с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profii-na-kupuvacha/782/
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община
Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в
Община Велико Търново;
2. Светозара
Инджева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и
Финанси" в Община Велико Търново;

На дата 05.06.2020 г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от
работата на комисията, като същия, бе публикуван в електронната преписка в профил
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В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните
участници:
- вх.№5300-13098-2/11.06.2020г.
от „НАЦИОНАЛЕН
КОНСУЛТАНТ
ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ООД
- вх. №53-3023-2/12.06.2020г. от „Приорити Консултинг" ООД
Получаването на протокола е удостоверено чрез обратна разписка.
В отговор на изпратения протокол, не постъпи отговор от участника Обединение
по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ".
Предвид констатираните обстоятелства, комисията предлага на основание чл. 107,
т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.1, т. 5, буква „ б " от ЗОП да бъде отстранена
оферта
от Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", с вх. №26-293-1/
08.05.2020г. в 16:51ч., с партньори в обединението „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ" и „ИНФИНИТУС" ООД с адрес за кореспонденция: град
София, бул. „Ал.Стамболийски" №130-132, ет.З, офис 3, тел: 024839717, email:
lexico.lc@gmail.com и office@infinitus.bg, при следните мотиви:

С протокол
от 03.06.2020 г. от работата на комисията са установени
несъответствия в приложените документи в опаковката на участника отразени в
протокола, изпратен до участника и публикуван в профил на купувача на Възложителя в
деня на изпращането му. При спазване на изискването на чл. 54, ал.8 от ППЗОП
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на
публикуването му в профила на купувача, като е направила това за участника
Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", видно от получената обратна разписка на
куриерска фирма от дата 09.06.2020 г.
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Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „ б " на Закона за обществените поръчки,
Възложителя задължително отстраняване от участие в процедурата участник който: не
е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Посочените от Възложителя критерии за подбор са предвидени в обявлението и
документацията за участие в процедурата.
Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен на
основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който
не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес
или в покана за участие в преговори, или в документацията.
Не е представен ЕЕДОП за партньора в обединението Адвокатско дружество
„ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ", комисията не може да установи дали партньора отговаря на
изискванията за лично състояние и/или критерии за подбор. Съгласно констатациите
на комисията относно ЕЕДОП на „ИНФИНИТУС" ООД, комисията е изискала да се
предоставят документи удостоверяващи съответствие с поставените критерии за
подбор на основание чл.67, ал.5 ЗОП, като в установения срок не е постъпил отговор от
участника и в тази част на констатациите.
На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „ б " и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията
единодушно решава да предложи участника Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ
ПРОДЖЕКТ", за отстраняване от последващо участие в процедурата.
В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на
които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, представиха на
комисията следното:
I . Отговор от от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ООД с вх.№5300-13098-2/11.06.2020г., с адрес за кореспонденция: град София, ул.
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„Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: office@ppnc.bg ,
лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд, съдържа:
Участника е представил 1 брой папка съдържаща приложно писмо в оригинал
подписано и подпечатано - 2стр.
Представено е заверено копие от Сертификат по стандарт ISO 9001:2015 с обхват:
„Консултантски
услуги,
планиране,
анализи,
управление
в
областите:икономика,бизнес,право, приекти и грантови схеми, мониторинг и оценка,
обществени поръчки, публично-частни партньорства. Консултантски услуги и анализ в
областта на конкурентноспособността, бизнеса, правото, техническата помощ,
управлението, стратегическото планиране и публичните институции. Консултиране на
публични институции при изготвянето на апликационни форми, финансовоикономически анализи, проекти и грантови схеми, включително мониторинг и оценка.
Консултантски услуги и анализи за изграждане на капацитет, управление на риска,
подготовка на правни, инвестиционни и финансови модели, публично частно
партньорство и обществени поръчки, включително правни услуги. Иновативни решения,
анализи, включително правни, обследване на нормативната уредба в сферата на
информационните
и
комуникационни
технологии.
Извършване
на
научноизследователска и развойна дейност. Консултантски услуги в областта на Енергийната
ефективност - изготвяне на документи и консултации." Валиден до 24.01.2022г.
Представено е заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение с издател
Община Дупница.
Представено е заверено копие от Договор №19 от дата 14.03.2017г. между
участника и Община Болярово.
Представено е заверено копие от Договор №18 от дата 12.04.2018г. между
участника и Община Болярово.
Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително
предоставената информация и документи, комисията единодушно решава, че участника
отговаря на изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и
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допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след
като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията.
II. Отговор от „Приорити Консултинг" ООД, с вх.№53-3023-2/12.06.2020г., с
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Янтра" №12, ет.1, тел: 0884840246,
email: info@prioritybg.com , лице за контакт: Асен Кръстев, съдържа:
Участника е представил 1 брой папка съдържаща приложно писмо в оригинал
подписано и подпечатано 1 стр.
Представено е заверено копие от договор №97МВ12/04.11.2019г., между
Обединение Съсайъти Консултинг" и Дирекция „Национален парк Централен Балкан".
От представеното копие се установява, че партньор в обединението е „Приорити
Консултинг" ООД.
Представено е заверено копие от Удостоверение с издател Дирекция
„Национален парк Централен Балкан", с което удостоверява, че „Приорити Консултинг"
ООД е с осъществявал контрол за законосъобразност върху документации за
обществени поръчки и върху проведени процедури за възлагане на обществени
поръчки по договор №97МВ12/04.11.2019 г.
Представено е заверено копие от договор №1/01.12.2016г. между участника и
„Дабъл Дилайт" ООД.
С посочения по горе договор между Обединение Съсайъти Консултинг" в който
участника „Приорити Консултинг" ООД е партньор, комисията счита че участника
покрива поставения критерии за подбор.
Представено е заверено копие на сертификат по ISO 9001:2015 „Подготовка и
управление на европейски и инвестиционни проекти в областта на всички сфери
финансирани от фондовете на ЕС, държавен и общински бюджет, други публични
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и частни

източници",

валиден до

Предвид съдържащата се информация в офертата на участника и допълнително
предоставената информация и документи, комисията единодушно решава, че участника
отговаря на изискванията за лично състояние и на поставените критерии за подбор и
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след
като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията.

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите
предложения на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото
съдържание посочено в документацията.
Комисията започна да анализира
представената информация от участниците по реда на постъпване на офертите им както
следва и съгласно утвърдената методика:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се
оценяват по следния начин:
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на
офертата.
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1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна
оферта" и се определя чрез оптимално съотношение качество (ПКП)/цена.
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.
Оценките по цената и отделните показатели, включващи качествени и екологични
аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
За целите на настоящата методика, всички неизвестни на когото и да било
използвани понятия следва да се разбират по начина, определен в Речника на
българския език на Института за български език към Българската академия на
науките, достъпен на следния електронен адрес: http://ibl.bas.bg/rbe/
Показатели за оценяване:

ПОКАЗАТЕЛ

Относително
тегло

(обозначение и наименование)

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначени
е
(точки по
показателя
)

1

2

1. Т1 - „Професионална компетентност
60 % (0,60)
на персонала" (ПКП)

4

3
100

ПКП
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2. Т2 - „Финансов показател" (ФП) предложена от участника цена за 40 % (0,40)
изпълнение на поръчката (в лева без
ДДС)

100

ФП

I. Оценката по показател Т1 - „Професионална компетентност на персонала"
(ПКП)
Т1 - ПКП = Е1 + Е2 + ЕЗ + Е4 = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки.
Оценява се предложения от участника екип за изпълнение на поръчката:
Методиката за оценка се прилага по отношение на технически предложения,
които отговарят на всички изисквания на Възложителя. За да получи точки по всяко
оценяемо предложение, участникът е необходимо да представи доказателства, че
съответният ръководител/ключов експерт покрива съответното ниво на оценка:
копие
на
договори
и/или
копие
на
референции/препоръки/удостоверения/пълномощни
и/или друг еквивалентен
документ, издадени от ползвателя на услугата/дейността/договора. Представените
докумени следва по безспорен начин да удостоверяват специфичния опит на
съответния експерт или да се представи референция към регистър, в който може
да бъде намерена информацията за наличието на съответния документ. В случай,
че участникът предложи експерт(и), неотговарящ(и) на базовите изисквания
(независимо дали едно или две от тях), уточнени спрямо всеки от експертите или
за съответната позиция липсва предложение за експерт, то той ще бъде
предложен за отстраняване.
Предвид изложеното по-горе техническото предложение е необходимо
да е изготвено във формата, изискуема от настоящата документация за
участие, да съдържа информация за всички експерти от екипа за изпълнение
на поръчката, посочени в настоящата методика за оценка, които да отговарят
на определените в методиката изисквания на Възложителя.
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Комисията поставя съответния брой точки при съобразяване с избраната от
Възложителя скала на оценяване, а именно:
Експерт № 1 - адвокат
адвокат - минимално/базово изискване Максимален
за образование: висше образование по брой - 30 точки
специалността
„Право"
съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002
г.,
или
еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина, в еквивалентна на посочената
област
и
наличие
на
сертификат/документ
за
преминато
обучение по ЗОП в последните 6 месеца
и опит в областта на подготовката
и/или провеждането на обществени
поръчки. В случай, че предложеният
експерт не отговаря на минималното
изискване офертата се предлага за
отстраняване.
1. Специфичен опит:

опит
при
процесуално
представителство пред компетентния
съд (първа инстанция и касационна
инстанция или първа, втора и трета
инстанции
при
триинстанционни
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производства, преди влизане в сила на
ЗУСЕСИФ) във връзка с обжалване на
решение за налагане на финансова
корекция/отказ от верефикация и/или
друго решение на административен
орган (ИАА), свързано с изпълнение на
договор за безвъзмездна финансова
помощ

2. Специфичен опит:

Опит в участието в минимум две дела
(всяко преминало през съответните
инстанции,
до
произнасяне
с
окончателен акт, който е в сила)

8 точки

Опит в участието в минимум три дела
(всяко преминало през съответните
инстанции,
до
произнасяне
с
окончателен акт, който е в сила)

15 точки

опит
при
процесуално
представителство пред КЗК и ВАС при
обжалване на решение/действие и/или
бездействие, свързано с обществена
поръчка по ЗОП
Опит в участието в минимум две дела
(всяко преминало през съответните
инстанции,
до
произнасяне
с

8 точки
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окончателен акт, които е в сила)

Експерт
№
2
правоспособен юрист

Специфичен опит:

-

Опит в участието в минимум три дела
(всяко преминало през съответните
инстанции,
до
произнасяне
с
окончателен акт, който е в сила)

15 точки

Правоспособен
юрист
минимално/базово
изискване
за
образование: висше образование по
специалността
„Право"
съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002
г.,
или
еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина, в еквивалентна на посочената
област. В случай, че предложеният
експерт не отговаря на минималното
изискване офертата се предлага за
отстраняване.

Максимален
брой - 25 точки

Опит
в
дейност/услуга:

изпълнението

на
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румънско ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

1

- свързана с изготвяне на документация
за обществена/и поръчка/и
и/или
свързана с осъществяване на контрол
за
законосъобразност
върху
документация/и
за
обществена/и
поръчка/и и/или върху проведена/и
процедура/и
за
възлагане
на
обществена/и
поръчка/и
и/или
свързана с участие в оценителна
комисия за разглеждане и оценка на
оферти във връзка с провеждане на
обществена/и поръчка/и.

Експерт № 3 - Инженер в
областта
на

Опит в изпълнението на минимум една
дейност.
Опит в изпълнението на две дейности.

7 точки

Опит в изпълнението на три дейности.

20 точки

Опит в изпълнението
дейности.

25 точки

на

над

три

Инженер в областта на строителството
минимално/базово
изискване за
образование: висше образование в

15 точки

Максимален
брой - 25 точки
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строителството

областта
на
инженерните
науки,
свързани със строителство съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002
г.,
или
еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина, в еквивалентна на посочената
област
и
опит
в
областта
на
проектирането и/или упражняването на
авторски надзор и/или упражняването
на строителен
надзор
и/или
на
строителството.
В
случай,
че
предложеният експерт не отговаря на
минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.

Специфичен опит:

Опит
в
изпълнението
на
дейност/услуга:
- свързана с изготвяне на част/и от
документация
(технически
спецификации, методики за оценки,
клаузи в проект на договор и/или друг
подобен документ) за обществена/и
поръчка/и
и/или
свързана
с
осъществяване
на
контрол
за
законосъобразност
върху
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документация/и
за
обществена/и
поръчка/и и/или върху проведена/и
процедура/и
за
възлагане
на
обществена/и
поръчка/и
и/или
свързана с участие в оценителна
комисия за разглеждане и оценка на
оферти във връзка с провеждане на
обществена/и поръчка/и.
Опит в изпълнението на минимум една
дейност.
Опит в изпълнението на две дейности.

7 точки

Опит в изпълнението на три дейности.

20 точки

Опит в изпълнението
дейности.

25 точки

на

над

три

15 точки

Експерт
№
4
- Експерт Комуникации/Информация и Максимален
Комуникации/Информация публичност/Връзки с обществеността - брой - 20 точки
и
публичност/Връзки
с минимално/базово
изискване
за
обществеността
образование: висше образование в
областта на комуникациите
и/или
връзки
с
обществеността
и/или
предоставяне
на
информация
и
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публичност и/или еквивалентна на
посочените области
(журналистика,
филология
и
други)
съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002
г.,
или
еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина, в еквивалентна на посочената
област
и
опит
в
областта
на
предоставяне
на
подобна
дейност/услуга.
В
случай,
че
предложеният експерт не отговаря на
минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Опит
в
изпълнението
на
дейност/услуга:
- свързана с изготвяне на част/и от
документация
(технически
спецификации, методики за оценки,
клаузи в проект на договор и/или друг
подобен документ) за обществена/и
поръчка/и и/или свързана с участие в
оценителна комисия за разглеждане и
оценка на оферти във връзка с
провеждане
на
обществена/и
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поръчка/и.
Опит в изпълнението на минимум една
дейност.
Опит в изпълнението на две дейности.

7 точки

Опит в изпълнението на три или повече
дейности.

20 точки

15 точки

II. Оценката по показател Т2 „Финансов показател" (ФП)
Т2 - Финансов показател е с максимален брой 100 т. и относително тегло в
комплексната оценка - 40 %.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена в лева без включен ДДС по следната формула:
Тц-i = (Cmin/Cj)

х 100, където,

•

„100" е максималният брой точки по показателя;

•

Cmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от всички оферти,
допуснати до оценка;

•

Cj - цената предложена с i-тата оферта;

•

Тц., са точките, изчислени за Т2 за i-тата оферта.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като присъдените точки по
отделните показатели се умножават по коефициента на относителната им тежест. След
това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:
КО = Т1*60 % + Т2*40 % където:
•

Т1- присъдени точки по Т1 и

•

Т2 - присъдени точки по Т2.

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените
показатели е 100 т.
След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за определяне
на комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на
офертите им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на
поръчката, като на първо място бива класиран участникът, получил най-висока
комплексна оценка.
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели
числа, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Съгласно чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни
предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
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2. по-изгодно предложение по показател Т1 - ПКП.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с горния ред.

I. Оферта
от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел:
0887647677, email: prsmk@gmail.com , съдържа:
Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото
минимално съдържание в съответствие с изискванията на документацията и
техническата спецификация, преди да извърши изчисления по методиката за оценка.
Съгласно документацията за участие:
„При изготвяне на „Техническото
предложение",
участниците следва да
предложат:
1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на настоящата
документация. Участникът описва в свободен текст предложението си за
качественото изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретното си
предложение относно изчерпетелно идентифицираните
от Възложителя в
спецификациите
дейности,
както и изпълнението
на всички
останали
изисквания на Възложителя, в т. ч. изискуема информация, включващо:
1.1. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 1:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно подготовката и изпълнението на
18
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изчерпателно
идентифицираните
от
Възложителя
в
техническите
спецификации от настоящата документация. В тази част от офертата всеки
участник задължително
следва да представи предложението си относно
осъществяването
на вътрешен контрол
във връзка с осигуряване на
законосъобразност и качество при изпълнението на настоящата обществена
поръчка. На последно място в тази част офертата следва да съдържа
конкретното предложение на всеки участник относно осъществяването на
комуникация
с Възложителя
и неговите представители
във връзка с
изпълнението на настоящата обществена поръчка.
1.2. Предложение относно организацията на работата - Приложение № 2:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно плана си за организация на работата
(изпълнението на идентифицираните от Възложителя дейности) от страна на
изискуемите според методиката за оценка четири експерта. В тази част всеки
участник задължително следва да представи собствената си организационна
способност като евентуален бъдещ изпълнител на настоящата обществена
поръчка, а именно как предлага да организира в необходимата последователност
изпълнението
на
идентифицираните
от
Възложителя
дейности
чрез
изискуемите и предлагани четири експерта.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за
отстраняване в случаите, в които липсва предложение, посочено по-горе като
част от първото и/или второто приложения и/или липсва част от него, според
посочените по-горе изисквания на Възложителя за съдържанието на двете
приложения - Приложение № 1 и Приложение № 1.
(2) Отделните две приложения (Предложение за изпълнение на предмета на
поръчката е съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - Приложение № 1 и Предложение относно организацията на
работата - Приложение № 2) към техническото предложение се изготвят
съобразно изискванията по ал. 1 и предварително обявените условия за
изпълнение
на
поръчката/изискванията,
посочени
в
техническите
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спецификации.
Техническото
предложение
следва
да
е изготвено
в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Участникът описва в свободен текст предложението си за качественото
изпълнение на предмета на поръчката, но съобразено с посочените по-горе
изисквания за това, както и изпълнението на всички останали изисквания на
Възложителя, в т. ч. изискуема информация съгласно разписаните в настоящата
документация изисквания.
(3) Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 1
и ал. 2, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на
възложителя в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от
участие."
В приложение N°1, участника е представил предложение за изпълнение на
предмета на поръчката, съобразно дефинираните шест основни дейности.Относно
дейност 1, отнасяща се доразработване на докуемнтации за възлагане на
обществените поръчки, участника е представил информация че ще се разработят
необходимите документации за Възложителя Община Велико Търново и партньора
Сдружение „Бъдеще Днес", като е представена информация че ще се извърши
анализ на информацията и документите заедно с подготовката на техническите
специфкации, методиките за оценка на офертите и критериите за подбор където е
приложимо. Представена е информация че тази дейност е ключова при изпълнение
на поръчката, тъй като изпълнението изисква опит, познаване на методическите
указания на АОП, както и съдебната практика. Посочено е че добре структурираните
технически спецификации са в основата на една документация, като е представна
инфорамция че са взаимообвързани с подготовката на методика за оценка, тъй като
всяка обществена поръчка е специфична и следва начина на оценка на оферите да е
съобразен с предмета, обхвата, сложността и желанието на всеки възложител да
избере икономически най-изгодното предложение, както и е важна при
разработване на критерии за подбор. Участника е посочил че това са основите за
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всяка една документация, които са предмет или на предварителен контрол от
Национален орган на програмата и/или в случай на обжалване пред КЗК и ВАС.
Посочено е че ще се включат всички посочени експерти, според компетентността им
предвид това че двама са юристи, един строителен инженер и един експерт в
областта на комуникацията, информация и публичност. Представена е информация,
че Експертите посочени за изпълнение на дейността ще са в непрекъсната
комуникация с двамата Възложители и ще съгласуват подготвените документации с
цел получаването на одобрението им. Представена е информация, че участника ще
подготви образци на документи от една документация, проект на договор и
останалите документи с цел публикуване на документацията, с която обществената
поръчка се обявява.
Представена е информация че
всички забележки по пакетите
документации, направени от Възложител, АОП и/или друг компетентен орган или
лице, участникът ще реализира посредством изпълнението на редица дейности и
мерки. Посочено е че ще се запознава с коментари, предложения и/или забележки
при които има отразени констатации или препоръки, като ще редактира, допълва и
променя пакета документация с цел постигане на законосъобразност. Посочено е че
в тази дейност ще бъдат включени и четиримата експерти посочени в техническото
предложение.
Относно дейността отнасяща се до оказване на методическа помощ в случай на
обжалване участника е представил информация, че в случай на обжалване, ще се
запознае подробно с твърденията на заинтересованото лице/участник, изложени в
жалбата, запознаване със становището на представителите на Възложителя и
оказване на подкрепа при преценката за допустимост на жалбата и/или правото на
лицето да я подаде според изискванията на ЗОП. Посочено е че под дейността ще се
изпълнява от двамата експерти юристи. Също така ще се допълват становищата на
Възложителя и/или ще се подготвят предложения за промени в него или
съгласувания в случай на липса на препоръки. Относно представяне на разяснения
по постъпили запитвания, участника е представил информация че при постъпило
разяснение, ще се запознае и анализира
искането за разяснение, както и с
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документите по обществената поръчка, с цел навременното представяне на отговор.
Посочено е че след запознаване с искането за разяснение ще бъде подготвен
отговор на запитването, като разяснението ще бъде представено в съответствие с
разпоредбите на ЗОП. Представена е информация, че в изготвянето на разяснения,
ще бъдат ангажирани и четиримата експерти. Относно дейността отнасяща се до
оказване на методическа помощ на Възложителя чрез представители които да са
членове на оценителните комисии, участника е представил информация, че
четиримата експерта могат да се включват в работата и да са членове на оценителни
комисии като всички разполагат с опит в участие в оценителни комисии.
Представена е информация и за дейността методическа помощ при подготовка на
възражения при налагане на финансови корекции, участника е представил
информация че на първо място ще се запознае с твърденията на Национален орган
на програмата и/или друго лице подало сигнала, изложени в писмото за налагане на
финансова корекция. Представена е информация че дейността ще се изпълнява от
двамата юристи. Посочено е че дейността включва процесуално представителство,
изготвяне или допълване на възражение/жалба от страна на Възложителя. В случай
на необходимост подготовка на преюдициално запитване от СЕС.
Представена е информация за конкретни продукти при изпълнението на
предвидените дейности и под дейности в табличен вид. От стр.12, от приложение
№1, участника е представил информация относно осъществяването от негова страна
на вътрешен контрол във връзка с осигуряване на законосъобразност и качество при
изпълнението на обществената поръчка. Посочено е че вътрешния контрол ще се
извършва на три нива при изпълнението на всяка от дейностите - самоконтрол на
лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, постоянен контрол на
качеството на работата на всеки от експертите от друг експерт с цел осигуряване на
двоен поглед и финален контрол за качеството на изпълнението на дейностите чрез
управителя на дружеството. Посочено е че изпълнението на посочената мярка
гарантира свеждането до минимум на възможните грешки пропуски и некачествено
изпълнение. Представена е информация, че всички лица в екипа притежават
значителен опит и са професионалисти с високо ниво на дисциплина и самоконтрол,
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но въпреки това е предвидено второ и трето ниво на контрол, които гарантират
високо качество на изпълняваната услуга. Участника е посочил че постоянно се
следят промените в законодателството, като за целта разполагат и с постоянен
достъп до база данни поддържащи актуализации на цялата законова и нормативна
уредба.
Участника е представил информация и за методи на комуникация, като предлага за
безпроблемното и качествено изпълнение на дейностите по договора, да се
провеждат регулярни и оперативни срещи вътре в екипа.Регулярните срещи ще се
провеждат ежедневно, като е посочено че на тях ще се разпределят оперативните
задачи, част от отговорностите и задълженията на всеки от екипа. Оперативните
срещи ще се провеждат в хода на изпълнение на договора и ще се свързани със
специфични аспекти от изпълнението. Участника е представил информация, че след
получаване на възлагателно писмо и след разработване на готовите продукти
същите ще се предават на хартиен и електронен носител, с цел осигуряване на
одитна проследяемост. От стр.19 участника е представил информация относно
използваните способи за осъществяване на комуникация с Възложителя и неговите
представители във връзка с изпълнението на обществената поръчка. Участника е
посочил че ще се провеждат ежедневни срещи с цел спазване на сроковете,
необходими за изработването на всеки пакет документации, като са посочени и
информационни канали които може да се използват. Посочено е че успешното
изпълнение на всички задачи предмет на поръчката, зависи от добрата комуникация
и координация между екипите на двете страни - Възложител и Изпълнител.
Представена е организационна структура на участника изградена върху принципа на
йерархичен контрол при предоставяне на дължимото изпълнение и ефективна
комуникация с Възложителя. Посочени са различни видове комуникационни канали.
Участника е засегнал различни методи на комуникация, между Възложител и
Изпълнител, Между Възложител и АОП, Между Възложител и КЗК/ВАС и други.
В приложение №2, участника е посочил че при изпълнението на възложената работа
ще действа единствено и само в съответствие със закона и законните интереси на
Възложителя. Посочено е че ще спазва всички изисквания за поверителност и
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конфиденциалност като ще третира и ще задължи всеки от експертите си да третира
и пази като професионална тайна на Възложителя без ограничение във времето.
Посочено е че основата на организацията на персонала ще се състои от това че
ръководителя на екипа ще осъществява административен дейности по контрол
свързани с изпълнението на договора, като комуникацията по изпълнението на
договора с представители на Възложителя
да се изпълнява единствено от
Ръководителя на екипа. Посочено е че разпределението на задачите в екипа се
изпълнява относно от ръководителя, който изпраща готовите резултати от
изпълненото на дейността на Възложителя. Посоченото е че експертите на
участника ще изпълняват - преглед на формуляра за кандидатстване и
приложенията му; запознаване със изискванията на програмата; запознаване с
наличната документация; запознаване с договор за БФП; запознаване
с
изискванията на другия български партньор с цел подготовка на обществени
поръчки предвидени за обявяване/изпълнение от негова страна; Посочено е че
спецификацията за строителство и строителен надзор, ще бъде подготвена от
експерта „строителен инженер", като ще бъде подпомаган и контролиран от
двамата юристи. Посочено е че останалите спецификации на партньора ще бъдат
подготвени от експерта „комуникации" който притежава опит в областта на
информацията и публичност, както и в подготовката на стратегически документи
включително и в областта на транспорта. На следващо място участника е предвидил
разработване на методики за оценка за всяка обществена поръчка, която ще бъде в
ресора на експертите юристи, които ще бъдат подпомагани от техническа страна от
Инженера и експерта Комуникации.
На следващо място участника е посочил че ще се подготвят критерии за подбор
което е задача на двамата юристи.
След това е посочено че ще се разработят документациите и необходимите образци,
както и проект на договор, което е ангажимент на двамата юристи, които ще са
подпомагани от другите двама експерта относно специализирани клаузи и условия.
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Участника е представил информация, че преди изпращане на подготвена
документация за всяка от дейностите, Ръководителят на екипа ще изпълнява
цялостна проверка с цел постигане на желаното качество.
След това е посочено че при изпълнение на дейност две участника ще изпълнява
изчерпателно посочени дейности, като преглед на писмо, съдържащо предложения
за промени и/или становище от осъществен предварителен контрол от страна на
АОП и/и ли решение на правораздаващ орган (КЗК и ВАС). При изпълнение на тези
дейности ще са пряко ангажирани двамата юристи, но когато промяната касае
промяна от техническо естество то ще се включват и експерта Инженер и експерта
Комуникации. Посочено е че отстраняването на забележките ще се изпълнява от
юристите на участника. Относно третата дейност участника е посочил че ще се
запознава с жалба и преценка относно допустимостта и както и относно правото на
лицето според ЗОП да я подаде. Подготовка на становище, съдържащо конкретно
предложение относно жалбата. Посочено е че дейността ще се изпълнява от двамата
експерти. Посочено е че ще се включва в подготовката на становища по жалбата,
чрез юристите си, както и при необходимост от прилагане на доказателства,
техническо експертизи ще се изпълняват от инженера и експерта комуникации.
Относно дейност четири
Участника е посочил че при получаване на разяснение, юристите на участника
и/или от експерта Инженер и/или от експерта Комуникации в зависимост от
съдържанието на искането и дали то се отнася до юридически или технически
въпрос ще извърши преглед и запознаване с него. Участника е представил
информация и за изпълнението на петата дейност която включва участие в
оценителни комисии, като е посочил че всеки от ескепртите посочени в
техническото предложени, разполага с подходящо образование и опит , ще
изпълняват ангажиментите си като членове на оценителни комисии, при спазване на
законодателството, с цел недопускане на закононарушения по време на работата на
оценителната комисия и законосъобразно определяне на изпълнители. Представена
е информация за последната дейност включена в техническата спецификация.
Участника е посочил че двамата юристи посочени в техническото предложение,
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разполагат с опит в предоставянето на процесуално представителство на
бенефициери, като също така притежават и опит свързан с производства пред КЗК и
ВАС. Представени няколко направления в които може да бъде насочено
процесуалното представителство.
Комисията обсъди така представената информация в двете приложения на
участника и реши че същата отговаря на минимално изискуемото съдържание,
посочено в документацията за участие. В тази връзка комисията пристъпи към
разглеждане и оценка на предложения екип за изпълнение на услугите, съгласно
утвърдената методика:
Участника е предложим като експерт „Адвокат" лицето Крум Миланов. Представена
е информация относно минимално базово изискване според методиката за оценка.
Представена е информация че лицето е магистър по Право, адвокат, посочено е че е
преминал 5 обучения по ЗОП и ЦАИС ЕОП, ЗУСЕСИФ в последните 6 месеца.
Посочено е че разполага с опит в областта на подготвяне на обществени поръчки от
2006г. по реда на ЗОП, НВМОП(отм.) и PRAG. Участника е представил информация
относно изискуемия опит. Участника е посочил че разполага с специфичен опит
свързан с процесуално представителство по ЗУСЕСИФ и ФК- над 20 дела преминали
през АССГ и ВАС за клиент АДО „Дунав" по ЗУСЕСИФ и 4 броя дела, преминали през
АССГ и ВАС като пълномощник на клиент Сдружение „АЕИ" Хасково по ЗУСЕСИФ.
Представена е информация за специфичен опит като процесуален представител по
ЗОП пред КЗК и ВАС по 3 дела преминали през КЗК и ВАС. Представени са заверени
копия от документи доказващи представената информация.
Като експерт „Правоспособен юрист" е предложено лицето Александра Денкин.
Представена е информация относно минималното базово изискване според
методиката за оценка. Представена е информация че лицето е Магистър по Право,
адвокат. Участника е представил информация относно изискуемия опит. Участника е
посочил че разполага с специфичен опит свързан с подготовка на документации и с
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осъществяване на контрол за законосъобразност на проведени процедури за
Възложител АДО „Дунав" и осъществен контрол за законосъобразност на проведени
над 60 броя обществени поръчки с клиент МРРБ по ОПРР. Представени са заверени
копия от документи доказващи представената информация.
Участника е предложил като експерт „Инженер в областта на строителството"
лицето Венелин Върбанов. Представена е информация относно минимално базовото
изискване според методиката за оценка. Посочено е че лицето е Магисър по
специалност „ВиК" - строителен инженер, както и че лицето разполага с опит в
областта на проектиране, строителен надзор и строителство. Участника е
представил информация относно изискуемия опит. Участника е посочил че
разполага с специфичен опит свързан с участие в 5 броя оценителни комисии за
разглеждане и оценка на оферти за Възложители, като са изброени възложителите.
Представени са заверени копия от документи доказващи
представената
информация. Представена е информация че лицето разполага с опит в разработване
на технически спецификации, методики и клаузи в проект на договор;
Участника
е
предложил
като
Експерт
„Комуникация/Информация
и
публичност/Връзки с обществеността" лицето Екатерина Стефанова. Представена е
информация относно минимално базисно изискване според методиката за оценка.
Посочено е че лицето е Магистър по „Журналистика". Представена е информация че
лицето разполага с професионален опит в връзки с обществеността и
рекламата;стратегическо планиране и анализ; управление на човешки ресурси.
Консултиране работата с медиите, връзки с обществеността и рекламата и
подготовка и провеждане на обществени поръчки. Представена е информация
относно „Специфичния опит" на лицето като е посочено че е участвало в подготовка
на тръжни документации, спецификации, методики за оценка, специализирани
клаузи в проекти на договор. Представени са заверени копия от документи
доказващи представената информация. От представените референции се установи
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че лицето има опит в разработване на документации, методики и клаузи в проект на
договор за 4 обекта.
В тази връзка участника получава следната оценка
„Професионална компетентност на персонала" (ПКП)
Експерти:

Е1

Е2
ЕЗ

Е4

Т1

по

Изпълнени обекти/
Опит
Експерт „Адвокат" - Крим Миланов
Специфичен опит
т.1 - над 3 дела
Специфичен опит
т.2 - 3 дела
Експерт „Правоспособен юрист" - Над 3 изпълнени
Александра Денкин
дейности
Експерт „Инженер в областта на Над 3 изпълнени
строителството"
Венелин дейности
Върбанов
Експерт „Комуникация/Информация Над 3 изпълнени
и
публичност/Връзки
с дейности
обществеността"
Екатерина
Стефанова
- ПКП = Е1 + Е2 + ЕЗ + Е4 = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки.

показател

Т1

-

Брой точки
15т.
15т.
25т.
25т.

20т.

ЮОт.

II. Оферта от „Приорити Консултинг" ООД , с вх. №53-3023-1 /08.04.2020г. в
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Янтра" №12, ет.1, тел:
0884840246, email:
info@prioritybg.com , лице за контакт: Асен Кръстев,
съдържа:
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Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото
минимално съдържание в съответствие с изискванията на документацията и
техническата спецификация, преди да извърши изчисления по методиката за оценка.
Съгласно документацията за участие:
„При изготвяне на „Техническото
предложение",
участниците следва да
предложат:
1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на настоящата
документация. Участникът описва в свободен текст предложението си за
качественото изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретното си
предложение относно изчерпетелно идентифицираните
от Възложителя е
спецификациите
дейности,
както и изпълнението
на всички
останали
изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация, включващо:
1.1. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 1:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно подготовката и изпълнението на
изчерпателно
идентифицираните
от
Възложителя
в
техническите
спецификации от настоящата документация. В тази част от офертата всеки
участник задължително
следва да представи предложението си относно
осъществяването
на вътрешен контрол
във връзка с осигуряване на
законосъобразност и качество при изпълнението на настоящата обществена
поръчка. На последно място в тази част офертата следва да съдържа
конкретното предложение на всеки участник относно осъществяването на
комуникация
с Възложителя
и неговите представители
във връзка с
изпълнението на настоящата обществена поръчка.
1.2. Предложение относно организацията на работата - Приложение № 2:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно плана си за организация на работата
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(изпълнението на идентифицираните от Възложителя дейности) от страна на
изискуемите според методиката за оценка четири експерта. В тази част всеки
участник задължително следва да представи собствената си организационна
способност като евентуален бъдещ изпълнител на настоящата обществена
поръчка, а именно как предлага да организира в необходимата последователност
изпълнението
на
идентифицираните
от Възложителя
дейности
чрез
изискуемите и предлагани четири експерта.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за
отстраняване в случаите, в които липсва предложение, посочено по-горе като
част от първото и/или второто приложения и/или липсва част от него, според
посочените по-горе изисквания на Възложителя за съдържанието на двете
приложения - Приложение № 1 и Приложение № 1.
(2) Отделните две приложения (Предложение за изпълнение на предмета на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - Приложение № 1 и Предложение относно организацията на
работата - Приложение № 2) към техническото предложение се изготвят
съобразно изискванията по ал. 1 и предварително обявените условия за
изпълнение
на
поръчката/изискванията,
посочени
в
техническите
спецификации.
Техническото
предложение
следва
да
е изготвено
в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Участникът описва в свободен текст предложението си за качественото
изпълнение на предмета на поръчката, но съобразено с посочените по-горе
изисквания за това, както и изпълнението на всички останали изисквания на
Възложителя, в т.ч. изискуема информация съгласно разписаните в настоящата
документация изисквания.
(3) Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 1
и ал. 2, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на
възложителя в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от
участие."
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Комисията установи, че участника е включил в Приложение №1 към техническото си
предложение, на стр. 3, като Задача, под т.1 „Изготвяне на документация
за
обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза
технически проект по реда на ЗОП". Съгласно техническата спецификация на стр.5
от нея е заложено кои дейности ще бъдат Възложени на Изпълнителя по настоящата
обществена поръчка. В тази връзка участника е посочил, че ще разработи обществена
поръчка която не е включена в обхвата на Техническата спецификация по настоящата
обществена поръчка. Същата дейност е заложена и на стр.9 от Приложение №1 в която
дори участника е заложил и начална дата и срок за изпълнението и. Изработването на
тази обществена поръчка е заложено и в Приложение №2 на стр. 15, посочено като
задача №1, като са посочени и отговорни лица.
В Техническата спецификация
Възложителя е представил обща информация относно проекта , като са изброени
всички обществени поръчки които са необходими за цялостното изпълнение на
проекта, като е предоставено и кратко резуме на ефективността от изпълнението на
проекта която ще се постигне. Обществената поръчка която е предвидена за
изпълнение от участник, не е включена в дейностите които е необходимо да се
извършат. Дейностите които са предвидени за изпълнение са детайлно описани, като
започват от стр.5 на Техническата спецификация, като там са изброени две обществени
поръчки които са предвидени за обявяване от Водещия партньор (Община Велико
Търново) и поръчките предвидени за обявяване по реда на ПМС 160 за партньора
Сдружение „Бъдеще днес". Съгласно условията на проекта на договора и по конкретно
чл.2(1) „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към
този Договор („Приложенията") и представляващи неразделна част от него." В тази
връзка комисията счита, че участника е предложил да разработи обществена поръчка,
която от една страна не е включена в обхвата на ангажимента съгласно техническата
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спецификация, но предвидена за изпълнение в приложения №1 и №2 които са
неразделна част от Техническото предложение. Имайки предвид че всяка дейност ще
се възлага и отчита в съответствие с посочените Приложения в чл.2(1) , то тази дейност
не би мога да бъде както Възложена, така и отчетена, но от друга страна, включена в
общата цена за изпълнение на обществената поръчка. Също така, съгласно
документацията за участие „Предложение
за изпълнение
на поръчката
в
съответствие трябва да бъде изготвено в съответствие с
техническите
спецификации и изискванията на възложителя.", в тази връзка комисията счита че
техническото предложение на участника не отговаря на техническата спецификация.

На следващо място в Приложение №2, на стр.12 „Встъпителна среща на екипа"
участника е записал че „Веднага след определянето на екипа, ще бъде проведена
среща на същия." Съгласно изискванята за съдържание на Приложение №2,
„всеки
участник задължително следва да представи предложението си относно плана си
за организация на работата (изпълнението на идентифицираните от Възложителя
дейности) от страна на изискуемите според методиката за оценка четири
експерта", като конкретния запис се съдържа в раздела озаглавен от участника
„План за организация на работата от страна на експертите - членове на екипа на
консултанта", като в тази връзка комисията приема че има противоречие между
записа в Приложение 2 на участника и указанията за представяне на необходимата
информация в Приложение 2.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в
Приложение №2 от
документацията
„всеки
участник
задължително
следва
да
представи
предложението си относно плана си за организация на работата (изпълнението на
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идентифицираните от Възложителя дейности) от страна на изискуемите според
методиката за оценка четири експерта" и „всеки участник задължително следва
да представи собствената си организационна способност като евентуален бъдещ
изпълнител на настоящата обществена поръчка, а именно как предлага да
организира в необходимата последователност изпълнението на идентифицираните
от Възложителя дейности чрез изискуемите и предлагани четири експерта,"
В
тази връзка участника е представил от стр. 15 до стр. 24 в табличен вид, видовете
дейности които следва да се изпълнят,
поле озаглавено „Задача",
поле
„отговорник"
и поле „Участници".
На първо място участника е заложил като
дейност 1 „Изготвяне
на документация
за обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза технически проект по реда на
ЗОП", която не е предмет на изпълнение по настоящата обществена
поръчка,
която дейност както беше посочено по горе не е предмет на настоящата
обществена поръчка.
Съгласно условията за съдържание на Приложение 2, участниците трябва да
представят
своята
организационна
способност
като
евентуален
бъдещ
изпълнител на настоящата обществена поръчка, а именно как предлага да
организира е необходимата последователност изпълнението на идентифицираните
от Възложителя дейности. Комисията установи че участника е преповторил
заложените дейности от техническата спецификация, посочени са отговорници ,
както и участници за изпълнението им, но не е представена последователност на
изпълнението на всяка от дейностите. Относно подготовката на обществените
поръчки, участника е посочил единствено „Изготвяне на документации...."
И е
посочено наименованието
на дефинираната
дейност (обществена
поръчка).
Представена по този начин информацията и имайки предвид условието посочено в
приложение 2, комисията счита че в частта подготовка на документации за
обществени поръчки, участника ще изработва единствено документациите за
поръчките. Не са засегнати подготовка на „Техническа спецификация",
„Решение",
зз
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„Обявление",
„Образци"
и т.н. Съгласно техническата спецификация
в „IL
Дейностите, необходими за изпълнение на предмета на поръчката
Следните
дейности също така са включени с предмета на настоящата обществена поръчка: 1_.
Изготвяне на документациите за възлагане на обществените поръчки /включително
технически спецификации и образци/ за всички обществени поръчки в рамките на
проекта, съгласно ЗОП/ПМС 160 и подзаконовите нормативни актове, според
начина за подготовката им преди 01.04.2020 г. или след тази дата." По този начин
участника бланкетно е преповторил единствено наименованията на обществените
поръчки, като не са представени съществени елементи които трябва да придружават
документацията за обществените поръчки. По този начин предложението за изпълнение
на участника в тази част не отговаря на техническите спецификации на Възложителя.
Съгласно указанията посочени в документацията за участие „Няма да бъдат
оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите,
в които липсва предложение, посочено по-горе като част от първото
и/или
второто приложения и/или липсва част от него, според посочените по-горе
изисквания на Възложителя за съдържанието на двете приложения"
(2) Отделните две приложения (Предложение за изпълнение на предмета на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - Приложение № 1 и Предложение относно организацията на
работата - Приложение № 2) към техническото предложение се изготвят
съобразно изискванията по ал. 1 и предварително обявените условия за
изпълнение
на
поръчката/изискванията,
посочени
в
техническите
спецификации.
Техническото
предложение
следва
да
е изготвено
в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Участникът описва в свободен текст предложението си за качественото
изпълнение на предмета на поръчката, но съобразено с посочените по-горе
изисквания за това, както и изпълнението на всички останали изисквания на
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Възложителя, в т. ч. изискуемо информация съгласно разписаните в настоящата
документация изисквания.
(3) Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 1
и ал. 2, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на
възложителя в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от
участие."

В тази връзка, комисията предлага на Възложителя за отстраняване участника
„Приорити Консултинг" ООД, на основание чл.107, т.2 от ЗОП, а именно участник
който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия
за изпълнение на поръчката.
III. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ООД, с
вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: град
София, ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email:
office@ppnc.bg , лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд, съдържа:
Комисията извърши проверка за наличие на задължително изискуемото
минимално съдържание в съответствие с изискванията на документацията и
техническата спецификация, преди да извърши изчисления по методиката за оценка.
Съгласно документацията за участие:
„При изготвяне на „Техническото
предложение",
участниците следва да
предложат:
1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на настоящата
документация. Участникът описва в свободен текст предложението си за
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качественото изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретното си
предложение относно изчерпетелно идентифицираните
от Възложителя в
спецификациите
дейности,
както
и изпълнението
на всички
останали
изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация, включващо:
1.1. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 1:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно подготовката и изпълнението на
изчерпателно
идентифицираните
от
Възложителя
в
техническите
спецификации от настоящата документация. В тази част от офертата всеки
участник задължително
следва да представи предложението си относно
осъществяването
на вътрешен
контрол
във връзка с осигуряване на
законосъобразност и качество при изпълнението на настоящата обществена
поръчка. На последно място в тази част офертата следва да съдържа
конкретното предложение на всеки участник относно осъществяването на
комуникация
с Възложителя
и неговите представители
във връзка с
изпълнението на настоящата обществена поръчка.
1.2. Предложение относно организацията на работата - Приложение N° 2:
В тази част от техническото предложение всеки участник задължително следва
да представи предложението си относно плана си за организация на работата
(изпълнението на идентифицираните от Възложителя дейности) от страна на
изискуемите според методиката за оценка четири експерта. В тази част всеки
участник задължително следва да представи собствената си организационна
способност като евентуален бъдещ изпълнител на настоящата обществена
поръчка, а именно как предлага да организира в необходимата последователност
изпълнението
на идентифицираните
от Възложителя
дейности
чрез
изискуемите и предлагани четири експерта.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за
отстраняване в случаите, в които липсва предложение, посочено по-горе като
част от първото и! или второто приложения и!или липсва част от него, според
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посочените по-горе изисквания на Възложителя за съдържанието на двете
приложения - Приложение № 1 и Приложение № 1.
(2) Отделните две приложения (Предложение за изпълнение на предмета на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - Приложение № 1 и Предложение относно организацията на
работата - Приложение № 2) към техническото предложение се изготвят
съобразно изискванията по ал. 1 и предварително обявените условия за
изпълнение
на
поръчката/изискванията,
посочени
е
техническите
спецификации.
Техническото
предложение
следва
да
е изготвено
в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Участникът описва в свободен текст предложението си за качественото
изпълнение на предмета на поръчката, но съобразено с посочените по-горе
изисквания за това, както и изпълнението на всички останали изисквания на
Възложителя, в т. ч. изискуема информация съгласно разписаните в настоящата
документация изисквания.
(3) Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 1
и ал. 2, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на
възложителя в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от
участие."
В приложение №1, участника е представил техническата спецификация,
която е публикувана от Възложителя. Представил е информация че в основната си
стратегия която ще използва ще гарантира успешното изпълнение на договора и
всяка една от дейности и ще използва интегрирания подход при изпълнение, който
осигурява третирането на всяка дейност като самостоятелен комплекс от действия с
ясно измерими конкретни резултати. Представени са мерки които ще бъдат
прилагани при управлението и изпълнението на договора. От стр. 108, участника е
представил мерки за осигуряване на вътрешен контрол във връзка с осигуряване на
законосъобразност и качество при изпълнението на обществената поръчка.
Участника е посочил че ще приложни надеждни и доказали се методи и системи за
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гарантиране на качеството. Посочено е че системата за отчетност
включва
следните ключови елементи- организация на документооборота, дублиране на
всички изготвени документи в хартиен и електронен формат, създаване на система
за документиране и отчитане. Представена е система за контрол чрез която ще се
осигурява проверка и парафиране на изготвените документации с цел
осъществяване на контрол. Посочено е че по този начин ще се изпълняват две
проверки, така наречената система на двоен подпис. Проверката ще се изпълнява от
юриста/юристите, като след извършените проверки ще се предава на възложителя.
Участника е представил информация че основните компоненти на вътрешния
контрол са пет - контролна среда, управление на риска, контролни дейности,
информация и комуникация и мониторинг. Представена е информация, че
факторите които оказват влияние върху контролната среда включват етичност,
почтеност, компетентност и принадлежност на експертите. Участника е посочил, че
организационната структура осигурява разделение на отговорностите, йерархичност
и ясно правила, права, задължения и нива на докладване. По втория компонент
управление на риска, участника е посочил че е свързан с идентифицирането,
оценяването и контролирането на потенциално възможните ситуации. Представена е
информация и за останалите компоненти отнасящи се до вътрешния контрол.
Участника е представил и компоненти които гарантират избягването на проблемни
ситуации. От стр.121, участника е представил информация относно осъществяването
на комуникация с Възложителя и неговите представители. Представена е
информация, че участника ще използва интерактивен модел, включващ процеси на
взаимодействие и обратна връзка. Представена е информация че за постигането на
ефективност в комуникацията в зависимост от обмена на информация, оперативната
комуникация ще се осъществява в процеса на изпълнение на дейностите, като се
проведе първо встъпителна среща, ще се определят представители от двете страни
за комуникация, ще се поддържа ежедневна връзка между двете страни, регулярни
срещи при необходимост ежедневни както и провеждане на срещи за обсъждане и
приемане на резултати.
Участника е представил информация че на база
разпределение на функциите и отговорностите между членовете на екипа ще се
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създаде система за контрол спрямо текущото изпълнение не дейността на всеки
експерт. Представена е информация, че чрез ефективната комуникация между
страните, ще се минимизира възможността от негативни последствия, в случай на
непредвидени обстоятелства. Представена е информация че всяка дейност от
изпълнението ще бъде съгласувана с Възложителя, като по този начин ще се
поддържа постоянна комуникация с Възложителя както и ще се получава
своевременна информация за изпълнението на задачите. Представена е
информация относно комуникационни канали които ще се използват.
В приложение №2, участника е посочил че при изпълнението на възложената работа
ще се ръководи от основни принципи които спазва, като привличане на възможно
най-качествените експерти, постоянство в процесите на контрола, навременност при
изпълнение на дейностите, коректност на информацията и др.. Представена е в
графичен вид органиграма представящи метода на планиране. От стр. 132,
участника е представил фаза на реализация, която е разпределена в седем етапа подготвителен, изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки,
отстраняване на забележки, оказване на методическа помощ при обжалване, вкл. и
процесуално представителство, изготвяне на разяснения, оказване на методическа
помощ чрез участие в комисии и оказване на методическа помощ в случай на
налагане на финансбви корекции, вкл. и процесуално представителство.
Представена е графично технологичната последователност. В изпълнение на всяка
задача, участника е представил информация за изпълнението и както и конкретна
ангажираност на всеки от посочените експерти. За изпълнение на дейностите
участника е посочил и необходимите ресурси за изпълнението им освен човешкия
фактор. Представена е информация, че за всяка от обществените поръчки ще се
спазва схема на основните дейности разпределена съобразно вида Възложител
(Община Велико Търново и Сдружение „Бъдеще днес"). Представена е информация
че критериите за допустимост, както и останалите условия, показатели за оценка и
изисквания ще се съобразени с императивните изисквания на ЗОП, както и че ще са
съобразени с утвърдената практика на АОП, КЗК и ВАС, както и от Сметна палата и
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другите органи извършващи проверки. Участника е посочил че при изготвяне на
документациите ще се изпълнят основополагащи дейности като - изготвяне на пълни
документации за възлагане на обществените поръчки, ведно с указания за участие,
техн.спецификации, методики за оценка, проекто-договор, образци на документи и
декларации, като всички документи ще бъдат на български език. Представена е
информация че няма да се допуска наличието на дискриминационни условия,
техническите спецификации ще бъдат точни, ясни и регламентиращи обхвата на
дейността. Участника е представил и информация относно електронното
възлагането на обществени поръчки, като е представил информация какво
представлява, както и какви са ползите от използване на електронна платформа.
Представена е информация, че към момента на подаване на офертата си
дружеството не се прилага възлагане чрез електронната платформа, но заявява че в
случай че бъде определено за изпълнител и платформата е влязла в действие,
всички процедури ще бъдат подготвени за обявяване в ЦАИС ЕОП.
Комисията обсъди така представената информация в двете приложения на
участника и реши че същата отговаря на минимално изискуемото съдържание,
посочено в документацията за участие. В тази връзка комисията пристъпи към
разглеждане и оценка на предложения екип за изпълнение на услугите, съгласно
утвърдената методика:
Участника е предложил като Експерт „Адвокат" лицето Ева Радева. Представена е
информация че разполага с висше образование Магистър по „Право", както и че
лицето е правоспособен юрист. Посочено е че лицето е преминало обучение по ЗОП
на дата 17.01.2020г. в подкрепа на горното са представени заверени копия от
документите диплом за висше образование, удостоверение за правоспособност и
удостоверение за преминато обучение по ЗОП. Представена е информация относно
минималното базисно изискване за опит в областта на подготвянето на обществени
поръчки и/или провеждането им. Представена е информация за 13 изпълнени
обществени поръчки, като са представени заверени копия от референции. Относно
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т.1 от раздел специфичен опит", е представена информация за опит при обжалване
пред пред Административен съд и Върховен административен съд на 4 броя дела
всяко минало и през двете инстанции. Относно т.2 от раздел специфичен опит", е
представена информация за опит при обжалване пред КЗК и ВАС на 3 броя дела
като всяко е преминало през двете инстанции. В подкрепа на горното са
представени заверени копия на документи удостоверяващи заявеното от участника.
Участника е предложим като Експерт „Правоспособен юрист" лицето Надежда
Йорданова. Представена е инфорамция че разполага с висше образоване Магистър
по „Право", както и че лицето е правоспособен юрист. В подкрепа на горното са
представени заверени копия от документите диплом за висше образование и
удостоверение за правоспособност. Относно т.1 от раздел „специфичен опит", е
представена информация за опит като координационен мониторинг при изготвянето
на документация за възлагане на обществени поръчки, осъществяване на контрол
законосъобразното провеждане на процедури и контрол на изпълнението на
сключени договори, както и подготовка на документации на 9 обекта. В подкрепа на
горното са представени заверени копия на документи удостоверяващи заявеното от
участника.
Участника е предложил като Експерт „Инженер в областта на строителството"
лицето Стефан Ковачев. Представена е информация, че разполага с висше
образование Магистър по „Строителство на сгради и съоръжения". Представена е
информация относно минималното базисно изискване за опит в областта на
проектиране и авторски надзор, като в подкрепа е на горното са представени
заверени копия от диплома, удостоверение и приемо предавателен протокол. .
Относно т.1 от раздел „специфичен опит", е представена информация за опит при
изготвяне на техническа спецификация и документации за обществени поръчки ,
както и методики за оценка и клаузи на проекто договори за 5 обекта. В подкрепа на
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горното са представени заверени копия на документи удостоверяващи заявеното от
участника.

Участника е предложил като Експерт „Комуникации/Информация и публичност/
Връзки с обществеността" лицето Пламен Пенчев. Представена е информация че
разполага с висше образование, Магистър по „Журналистика". Представена е
информация
че лицето притежава
професионален
опит,
като
редактор
международни новини и изпълнение на дейности по информация и публичност.
Представена е информация относно „Специфичния опит" на лицето като е посочено
че е участвало в подготовка на тръжни документации, спецификации, методики за
оценка, проекти на договор спрямо сферата на професионалната си експертиза.
Предоставена е инфорамция за изпълнени 5 дейности. Представени са заверени
копия от документи доказващи представената информация.

В тази връзка участника получава следната оценка
„Професионална компетентност на персонала" (ПКП)
Експерти:

Е1

Е2
ЕЗ

по

Изпълнени обекти/
Опит
Експерт „Адвокат" - Ева Радева
Специфичен опит
т.1 - над 3 дела
Специфичен опит
т.2 - 3 дела
Експерт „Правоспособен юрист" - Над 3 изпълнени
Надежда Йорданова
дейности
Експерт „Инженер в областта на Над 3 изпълнени
строителството" - Стефан Ковачев
дейности

показател

Т1

-

Брой точки
15т.
15т.
25т.
25т.
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Е4

Експерт „Комуникация/Информация Над 3 изпълнени
и
публичност/Връзки
с дейности
обществеността" - Пламен Пенчев
Т1 - ПКП = Е1 + Е2 + ЕЗ + Е4 = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки.

20т.

ЮОт.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол

I. Оферта от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел:
0887647677, email: prsmk@gmail.com
II. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ООД, с
вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: град София,
ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: office@ppnc.bg ,
лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд

Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в
настоящия протокол
I. Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", с вх. №26-293-1/ 08.05.2020г. в
16:51ч., с партньори в обединението „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ХОРОЗОВ и
ПАРТНЬОРИ" и „ИНФИНИТУС" ООД с адрес за кореспонденция: град София, бул.
„Ал.Стамболийски"
№130-132,
ет.З,
офис
3,
тел:
024839717,
email:
lexico.lc@gmail.com и office@infinitus.bg
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II. Оферта от „Приорити Консултинг" ООД , с вх. №53-3023-1/08.04.2020г. в
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Янтра" №12, ет.1, тел:
0884840246, email: info@prioritybg.com , лице за контакт: Асен Кръстев

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: Подготовка на документации за възлагане на всички обществени
поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по
проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and
comprehensive network through joint CBC measures", както и предоставяне на
съпътстващите
дейности, вкл. процесуално
представителство.
Публичното
състезание е с публикувано Обявление за поръчка с ID 965918 на дата 18.03.2020г.,
с уникален номер в РОП: 00073-2020-0018, с публикувано
Решение за одобряване
на обявление за изменение или допълнителна информация с ID
971620
на дата
08.04.2020г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация с ID 972253 на дата 13.04.2020г. с адрес на профила на купувача на
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-ria-kupuvacha/782/,
комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на
дата 02.07.2020 г. от 09:45 часа в сградата на Община Велико Търново, за което ще
се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната
преписка на профила на купувача на Възложителя.
При отварянето на пликовете с предлагани ценови параметри имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както
и представители средствата за масово осведомяване.
Комисията приключи своята работа в 15:30ч.
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Комисията продължи своята работа на дата 02.07.2020г. от 09:45ч., заседанието
се проведе в зала „Нова зала", като пристъпи към отваряне на ценовите предложения
на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите им, като председателя
оповести съдържанието на пликовете предлагани ценови параметри:
На дата 29.06.2020 г. бе е публикувано на профил на купувача https://wWw.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/782/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата,
часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците както
и представители на средствата за масово осведомяване.
Председателя на комисията в съответствие с чл.57, ал.З от ППЗОП, обяви
резултатите от оценките по другите показатели на допуснатите участници и пристъпи
към отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване.

I. Оферта от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел:
0887647677, email: prsmk@gmail.com
Участника е представил Ценово предложение, изготвено по образец, в оригинал
подписано и подпечатано - 2стр.
Представен е магнитен носител СД.
Предложената обща цена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
74 000,00лв. без ДДС.
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Участника е заявил че не желае получаване на аванс.
Така направеното ценово предложение отговаря на максимално
прогнозна стойност.

посочената

II. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ООД, с
вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: град София,
ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: office@ppnc.bg ,
лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд
Участника е представил Ценово предложение, изготвено по образец, в оригинал
подписано и подпечатано - 2стр.
Представен е магнитен носител СД.
Предложената обща цена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
79 000,00лв. без ДДС.
Участника е заявил че не желае получаване на аванс.
Така направеното ценово предложение отговаря на максимално
прогнозна стойност.

посочената

Комисията пристъпи към оценка по показател Т2 „Финансов показател",
както и към определяне на комплексната оценка на всеки от допуснатите
участници.
II. Оценката по показател Т2 „Финансов показател" (ФП)

Т2 - Финансов показател е с максимален брой 100 т. и относително тегло в
комплексната оценка - 40 %.
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена в лева без включен ДДС по следната формула:
Тц.,

= (Cmin/Cj)

х 100, където,

•

„100" е максималният брой точки по показателя;

•

Cmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от всички оферти,
допуснати до оценка;

•

Cj - цената предложена с i-тата оферта;

•

Тц.( са точките, изчислени за Т2 за i-тата оферта.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като присъдените точки по
отделните показатели се умножават по коефициента на относителната им тежест. След
това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:
КО = Т1*60 % + Т2*40 % където:
•

Т1- присъдени точки по Т1 и

•

Т2 - присъдени точки по Т2.

МаксиМален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените
показатели е 100 т.
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След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за определяне
на комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на съответствие на
офертите им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на
поръчката, като на първо място бива класиран участникът, получил най-висока
комплексна оценка.
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели
числа, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Съгласно чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни
предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател Т1 - ПКП.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с горния ред.

Комисията пристъпи към оценка съгласно обявения критерии:
I. Оферта от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел:
0887647677, email: prsmk@gmail.com
Тц.,- = (Cmin/Ci) х 100= 74000/74000=1

хЮО = 100 х 40 = 40т.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
КО = 60 + 40 = ЮОт.
II. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ООД, с
вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: град София,
ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: office@ppnc.bg ,
лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд
Тц.1 = (Cmin/Cj) х 100 = 74000/79000=0,9367

хЮО = 93,67x40

= 37,47m.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
КО = 60 + 37,47 = 97,47 т.
Имайки предвид критерия за оценка комисията предлага следното класиране:

1-во място: Оферта
от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в
09:23ч., с адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4,
тел: 0887647677, email: prsmk@gmail.com , с получени - ЮОт.
2-ро място: Оферта от
„НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ" ООД, с вх. №5300-13098-1/08.04.2020Г. в 09:59ч., с адрес за
кореспонденция: град София, ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел:
0888259769, email: office@ppnc.bg , лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд с
получени - 97,47т.
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Комисията завърши своята работа в 15:00 часа и предава настоящия протокол и
протокола от дати 14.05.2020 г. и 03.06.2020 г. от нейната работа ведно с цялата
документация на Възложителя за утвърждаване, по чл. 181, ал. 5 и вземане на решение
по чл.181, ал.6 от ЗОП.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
~
/ Александър Колев - Глабен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; /
И ЧЛЕНОВЕ:
1
1

•

/ Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община
Велико Търново; /

2.
/ Светозара Инджева-Стефанова - Главен
Община Велико Търново; /

ркспрпт

в

Дирекция „Бюджет и Финанси" в

Получих протокола от работата на коми^йвйЛня
.?.§.-..2020г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СНЕЖАНА /
. „ _ А ДАНЕВА - ИВАНОВЖ
J§It
ЗАМЕСТНИК КМЕТ „ФИНАНСИ" В О Б Щ И Н ^ ^ 1 Щ ^ Ш В О
(Съгласно Заповед № Р Д 2 2 - 1 1 3 2 / 0 4 . 0 8 . О б щ и н а Велико Търново)

УТВЪРЖДАВАМ протокола от работата на KOMHcjkj^r^^SaSfi
2020г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СНЕЖАНА
ДАНЕВА - ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ „ФИНАНСИ" В ОБЩИНА
\\
на
(Съгласно Заповед №РД22-1132/04.08.2020г.
0£*цйна Велико Търново)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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