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На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, предл. 1-во от
ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1
от 12.05.2020 г., Протокол № 2 от 01.07.2020 г., Протокол № 3 от 25.08.2020 г. и Протокол
№ 4 от 11.09.2020 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-638/12.05.2020 г. на
Кмета на Община Велико Търново, със задача: да провери съответствието на офертите
с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира
допуснатите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за
управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в
главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в
трансграничния регион" („ВеНег соппес1ес! зесопдагу апд ЬегНагу подев 1о ТЕИ-Т
соге апд сотргеЬеп$1Уе пеСу/огк {ЬгоидЬ ]01пЬ СВС теазигез"), с проектен код РОВС383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г",
открита с Решение РД 24 - 46 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново,
публикувано на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под Ю
966655, с публикувано обявление с Ю 966657 на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0023, изменена с
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД
24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с Ю 971782, с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: Нир5://ууу/у^.уе[1ко-1агпоуо.Ьд/Ьд/
рго?й-па-кириуасИа/789 и прогнозната стойност на обществената поръчка 117 348,00
лева без ДДС.
НАРЕЖДАМ:
I. На основание чл. 107, т.1, предложение последно от ЗОП, поради представяне
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Този документ е създаден е рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
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1кгощЬ]оШ СВС теавигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

на оферта, която не отговаря на условия на документацията и на обявлението и на
основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради подаване на оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма и във връзка с констатациите и
мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа и при мотивите в
настоящото решение отстранявам от участие в процедура с предмет: „Предоставяне
на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани
вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕИТ/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеНег соппесЬес! весопдагу апд
{егНагу подез 1о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬепмуе пе^у/огк СНгоидЬ}отЬ СВС теавигез"),
с проектен код КОВС-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А РумънияБългария 2014-2020 г.", следният участник и оферта:
1. Оферта с вх. № 5300-3605-1/09.04.2020 г., 09:55 ч. на „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр.
София, ул. Въртопо № 57А, тел.: 0888/252 160, е-таН: о№се@ескЬ§.еи, лице за
контакти: Андрей Горанов.
Правни и фактически основания за отстраняване:
При прегледа и анализа на предложените от участника „Юропиън Дивелъпмънт
Консултинг" ЕООД в офертата експерти и Приложение № 6 - Справка за
професионалната компетентност на всеки един експерт в екипа за изпълнение на
поръчката, комисията е установила по отношение на Експерт № 1 „Ръководител на
проекта" - Андрей Горанов, че е налице основание за отстраняване на участника от
участие в процедурата поради представяне на документ и информация на чужд език
без превод в техническото предложение. Съгласно предварително обявените условия
на обявлението за обществена поръчка в част IV.2.4) „Езици, на които могат да бъдат
подадени офертите или заявленията за участие:" е посочено „ВС". В документацията
за участие на стр. 36, в част IV „Изисквания при изготвяне и представяне на офертите",
точка: 1. Изисквания към документите е посочено:
„1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на
български език. В случай, че документите се представят на език, различен от
български език, следва да бъдат придружени с превод на български език."
Съгласно чл. 101, ал.6 от ЗОП „Офертите и заявленията за участие се изготвят на
български език".
Комисията е установила, че участникът е представил документ и информация
без превод с което не е изпълнил предварително обявено условие на обявлението
и документацията за участие.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл. 107, т.1,
предложение последно от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на
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условия на документацията и на обявлението и на основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради
подаване на оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за
форма.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 2446 от дата 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са
одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила
и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за обществената поръчка
са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно
чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за
съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП
„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят възможност на
комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано
нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е
извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
Еднаквото третиране на участници, които са положили дължимата грижа за
представяне на офертата, съобразено с процедурата и закона, с такива, които са
представили "неподходяща оферта" по смисъла на т. 25 от § 2 ДР на ЗОП, би означавало
поставяне в условията на неравнопоставеност и нееднакво третиране на същите. Това,
от своя страна, противоречи на заложените в чл. 2 от ЗОП принципи и не би
представлявало законосъобразно поведение на комисията по чл. 103 от ЗОП, а саниране
на очевидно допуснато нарушение. В настоящия случай следва да се отчете и да се даде
приоритет на стабилитета и императивния характер на записаните в условията по
процедурата указания. Допускането на офертата въпреки установените обстоятелства
би довело до опорочаване на принципно установения и строго формален ред за
провеждане и възлагане на процедурата за обществени поръчки, до неглижиране на
заложените условия, както и до компрометиране на принципа за равнопоставеност
между участниците в конкретната обществена поръчка.
Предвид изложените по-горе мотиви за отстраняване, комисията единодушно
предлага на възложителя отстраняване на участника „Юропиън Дивелъпмънт
Консултинг" ЕООД от последващо участие на основание чл. 107, т.1 предложение
последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в
документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на условията за
представяне, включително за форма. В този смисъл, така представената от участника
оферта се явява „Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните
разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Решението на комисията се подкрепя и от постоянната практика на Комисията за
защита
на конкуренцията и Върховния административен съд
като висш
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правораздавателен
орган
напълно аналогични случаи, пример за която са Решение №
12463 от 16.10.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7474/2018 г., IV о., докладчик съдията Румяна
Монова; Решение № 9673 от 24.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3617/2019 г., IV о.,
докладчик председателят Диана Гърбатова; Решение № 2015 от 13.02.2019 г. на ВАС по
адм. д. № 14317/2018 г., IV о., докладчик председателят Диана Гърбатова.

ОБЯВЯВАМ:
II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „Подобре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната
мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег
соппес1ед весопдагу апд ЬегНагу подез 1о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬепв^уе пе1у/огк
1Ьгои$Ь ]от1 СВС теавигез"), с проектен код РОВО-383, финансиран по Програма
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", открита с Решение РД 24 - 46 от
19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 19.03.2020 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП под Ю 966655, с публикувано обявление с
Ю 966657 на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален
номер в РОП 00073-2020-0023, изменена с Решение за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация РД 24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново с Ю 971782, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
Ьир5://\ууу^у.уеико-1агпоуо.Ья/Ьд/ргоЯ[-па-кириуас1па/789:
1-во място за участника Обединение „Тон консулт", с адрес за
кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, вх. Г, тел.: 054/801 791,
факс: 054/801 791, е - т а Ш $р_со5иИ@аЬу.Ь§, лице за контакти: инж. Станислав
Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и
„Тонус 2 1 " ЕООД, с ЕИК 127569525, с оценка - 97,60 т.
2-ро място за участника „Проджект партнерс" ЕООД, с ЕИК 175230589, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 6, бл. 0,
вх. 1, ет. 4, ап. 5.2 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Проф. Георги
Брадистилов № 5, ет. 4, ап. 5.2, тел.: 0887 621 191, е-таП: о^1се@рго^ес1раг1пег5Ь§.сот, лице за контакти: Роман Войнски, с оценка - 97,33 т.
3-то място за участника „Булдар Консултинг" ЕООД, с ЕИК 202911670, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5,ап. 35 и
адрес за кореспонденция гр. София, ул. Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1, ап. 20, тел.:
0882/472 265, е-таИ: оШсе@Ьи1с!аг.еи, лице за контакти: Добромир Петров, с
оценка - 96,91 т.
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III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Мотивите са отразени в протоколите от работата на комисията, както следва:
Протокол № 1 от 12.05.2020 г., Протокол № 2 от 01.07.2020 г., Протокол № 3 от
25.08.2020 г. и Протокол № 4 от 11.09.2020 г. До всички протоколи от работата на
комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: Нир5.7/ууум.уеНко1агпоуо.Ьд/Ьд/ргоЯ1-па-кириуасЬа/789.
Съгласно решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация РД 24-55 от 09.04.2020 г. публикувано на дата 09.04.2020 г. в Регистъра на
обществените поръчки срокът за подаване на оферти в обявената процедура е бил до
08.05.2020 г. В дадения срок са постъпили 4 (четири) оферти.
Комисията е допуснала до оценка три оферти, след като е установила, че същите
са представили всички изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор, техническите и ценовите им предложения
съответстват на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.
Оценката на допуснатите оферти е извършена по методиката за оценка от
документацията за обществена поръчка.
Критерий за оценка - „оптимално съотношение качество/цена". Показателите
за оценка се оценяват въз основа на цената, както и на показатели, включващи
качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
Комплексната оценка се определя на база следните два показателя:
Относителна тежест
Показател - КО
Максимален
на показателя в
(наименование)
брой точки
рамките на КО
Показател 1 - „Предлагана цена" („ПЦ")
ЮОт.
40% (0,4)
Показател 2 - „Професионална компетентност"
ЮОт.
60% (0,6)
(„ПК")
Комплексните оценки на допуснатите до оценка оферти се обосновават от
следните получени резултати:
По Показател 1 „Предлагана цена" („ПЦ")
Участник
Предлагано
Показател 1
възнаграждение
„Предлагана цена"
(„ПЦ")

„Булдар
Консултинг" ЕООД

89 690,00 лева
без ДДС

86 800,00/89 690,00 х
100 = 96,78 т.

Относителна тежест
на показателя в
рамките на КО е 40%
(0,4), при което
резултатите са:
38,71
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„Проджект
партнерс" ЕООД
Обединение „Тон
консулт"

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

93 000,00 лева
без ДДС
86 800,00 лева
без ДДС

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

86 800,00/93 000,00 х
100 = 93,33 т.
86 800,00/86 800,00 х
100= 100 т.

37,33
40

и по Показател 2 „Професионална компетентност" („ПК")
1. Участник
Подпоказател
ПКЕ1
ПКЕ2
ПКЕЗ
ПКЕ4
ПКЕ5

„Булдар Консултинг" ЕООД
Вид експерт от екипа на участника
Експерт № 1 „Ръководител на проекта"
Експерт № 2 „Финансов напредък"
Експерт № 3 „Инженер - част Пътна"
Експерт № 4 „Регионално развитие"
Експерт № 5 „Мониторинг и контрол"
Общ сбор на точките по подпоказателите
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност"
при относителна тежест на показателя в комплексната оценка
от 60% на участника е:

2. Участник
Подпоказател
ПКЕ1
ПКЕ2
ПКЕЗ
ПКЕ4
ПКЕ5

„Проджект партнерс" ЕООД
Вид експерт от екипа на участника
Експерт № 1 „Ръководител на проекта"
Експерт № 2 „Финансов напредък"
Експерт № 3 „Инженер - част Пътна"
Експерт № 4 „Регионално развитие"
Експерт № 5 „Мониторинг и контрол"
Общ сбор на точките по подпоказателите
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност"
при относителна тежест на показателя в комплексната оценка
от 60% на участника е:

3. Участник Обединение „Тон консулт"
Подпоказател
Вид експерт от екипа на участника
ПКЕ1
Експерт № 1 „Ръководител на проекта"
ПКЕ2
Експерт № 2 „Финансов напредък"

Брой точки
ЗОт.
17т.
20т.
15т.
15т.
97т.
58,2

Брой точки
ЗОт.
20т.
20т.
15т.
15т.
100т.
60

Брой точки
ЗОт.
16т.
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ПКЕЗ
ПКЕ4
ПКЕ5

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Експерт № 3 „Инженер - част Пътна"
Експерт № 4 „Регионално развитие"
Експерт № 5 „Мониторинг и контрол"
Общ сбор на точките по подпоказателите
Оценка по Показател 2 - „Професионална компетентност"
при относителна тежест на показателя в комплексната оценка
от 60% на участника е:

№

1.
2.
3.

20т.
15т.
15т.
96т.
57,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИ ТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА са:
Участник
КО = П1+П2
Показател 1 Показател 2 „Предлагана
„Професионална
цена" („ПЦ")
компетентност"
(„ПК")
„Булдар Консултинг" ЕООД
38,71
96,91
58,20
„Проджект партнерс" ЕООД
37,33
60
97,33
Обединение „Тон консулт"
40
97,60
57,60

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „Подобре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната
мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег
соппесЬед зесопдагу апд 1егНагу подез 1о ТЕН-Т соге апд сотргеЬеп$1'уе пеЬу/огк
СНгоидЬ
СВС теазигев"), с проектен код РОВС-383, финансиран по Програма
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", открита с Решение РД 24 - 46 от
19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 19.03.2020 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП под Ю 966655, с публикувано обявление с
Ю 966657 на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален
номер в РОП 00073-2020-0023, изменена с Решение за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация РД 24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново с Ю 971782, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
|1ир5://\уут.уеико-1:агпоуо.Ья/Ьб!/ргоЛ[-па-кириуас11а/789.
Обединение „Тон консулт", с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил
Левски" № 29, вх. Г, тел.: 054/801 791, факс: 054/801 791, е-таП: $р_со5иИ:@аЬу.Ь§,
лице за контакти: инж. Станислав Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи
Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 2 1 " ЕООД, с ЕИК 127569525, с оценка
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- 97,60 т. и с предложена цена за изпълнение 86 800,00 лева без ДДС
при следните мотиви:
Утвърдени Протоколи на комисията назначена със Заповед № РД 22638/12.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител по
обществената поръчка 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.
V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано
в профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен
свободен достъп на профила на купувача: Нир5://\у\^.уеИко-1:агпоуо.Ьб!/Ьд/ргоЛ1-пакирцуасЬа/789.
VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а" от ЗОП жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок
от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр.
София, бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя.
Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
За Кмет: Проф. ГЕОРГИ I
КАМАРАШЕВ
Заместник-кмет „Строителство и устройство на територията"
в Община Велико Търново (Съгласно Заповед № РД 22-1377/21.09.2020 г.
на Кмета на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова
Директор на д и р е ц и » ОП
Русанка Александрова
Главен юрисконсулт в ^ й ^ е к ц и я ^ Г ] ^ '
Изготвил:
Мая Тодор

|рши експерт в дирекция ОП

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