
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

Р Е Ш Е Н И Е 

За определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер в РОП 
00073-2020-0018 

№ & /08 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСААА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с 
чл.181, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от 
дати 14.05.2020 г. , 03.06.2020 г., 29.06.2020г. и 02.07.2020г., на Комисията 
назначена с моя Заповед № РД 22 - 643/13.05.2020г., със задача да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, 
да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение 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-na-kupuvacha/782/ ,с обща прогнозна 
стойност - 114 088.33лв. без ДДС; 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" от 
ЗОП и чл. 107, т.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на комисията 
отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от 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 
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TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures", както и 
предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално 
представителство" , следните участници и оферти: 

Мотиви съгласно протокол от 29.06.2020г. от 09:00ч. 
1. Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", с вх. №26-293-1/ 

08.05.2020г. в 16:51 ч., с партньори в обединението „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 
Х0Р030В и ПАРТНЬОРИ" и „ИНФИНИТУС" ООД с адрес за кореспонденция: град 
София, бул. „Ал.Стамболийски" №130-132, ет.З, офис 3, тел: 024839717, email: 
[exico.lc@gmail.com и office@infinitus.bg: 

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. 
Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстранява 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. 
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На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б" и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията 
единодушно е решила да предложи участника Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ 
ПРОДЖЕКТ", за отстраняване от последващо участие в процедурата. 

2. . 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: 

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 
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: 
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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 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." 

Комисията е установила, 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 
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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 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 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

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 
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 в 
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", „Обявление", „Образци" и т.н. Съгласно техническата спецификация 
в „II. Дейностите, необходими за изпълнение на предмета на поръчката Следните 
дейности също така са включени с предмета на настоящата обществена поръчка: 
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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 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 тази връзка, комисията е предложила 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. 

ОБЯВЯВАМ: 
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НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! I. Класирането за 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" : 

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 100 точки, с 
предложена обща цена за изпълнение на предмета на договора - 74 000,00лв. без 
ДДС; 
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. точки, с предложена обща цена за изпълнение на 
предмета на договора - 79 000,00лв. без ДДС; 

Мотиви за класирането: Офертите на участниците отговарят на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертите е съобразно условията посочени 
в обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и 
изискванията на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите за класиране на 
участниците е изложено в протоколи от дати 14.05.2020 г. , 03.06.2020 г., 
29.06.2020г. и 02.07.2020г. 

II. Определям за изпълнител 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": 

- „НИОНИ" ООД, с адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" 
№21, вх.А, ет.4, тел: 0887647677, email: prsmk@gmail.com - с получени 100 
точки, с предложена обща цена за изпълнение на предмета на договора - 74 
000,00лв. без ДДС; 
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Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са 
изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 
възлагане. 

III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от 
ППЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в 
профила на купувача, ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и 
същи ден, в тридневен срок от издаването му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 -
дневен срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а" от ЗОП пред Комисията за защита 
на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kgpuvacha/782/7 ^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИК 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор ДиреЦщия fj 

Грета Маринова 
Юрисконсулт в Ди^Ир,^ ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт^ДирекцияГОП 
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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


