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ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 29.07.2016 г. в 09:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1427/18.07.2016 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-1462/20.07.2016 г. на Кмета 
на Община Велико Търново със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор 
на обява с № ОБ-2/04.07.2016 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал.1 и ал.2 от ЗОП, продължи разглеждането на 
постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на 
община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна 
програма "Региони в растеж” 2014-2020” с ID 9054059

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Йорданка Антонова -Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”;
3. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 
Търново;
4. Мая Тодорова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново;

В предишно заседание комисията изиска от участниците: „Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД и „Фрибул” ООД, да представят документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя, като им даде срок за отговор 
от 5 работни дни от получаване на протокол № 2.

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол № 2 от 20.07.2016 г., 
изпратен с приложни писма до участниците с изх. № 9100-00-57/20.07.2016 г. Писмата са 
изпратени по куриер на 20.07.2016 г. и са получени от всички участници на 21.07.2016 г.

В срок е постъпил един отговор, както следва:
1. Отговор с вход. № 5300-17279-2/26.07.2016 г. на „Проджект Планинг енд 

Мениджмънт” ООД;

Комисията констатира, че не е постъпил отговор от „Фрибул” ООД.
Участникът е получил протокол № 2 с приложно писмо на 21.07.2016 г., но в указания 

срок, отговор от участника не е постъпил. Съгласно предварително обявените условия и на 
основание чл. 54, ал.1, т.5, б. „б” от ЗОП във вр. с чл.39, ал.1 ППЗОП, комисията единодушно 
предлага:
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Оферта с вход. № 5300-18422-1/15.07.2016 г. от 11:22 часа на „Фрибул” ООД, със 
седалище гр. Варна 9010, ул. „Момина сълза” № 8, ап. № 105 и адрес за кореспонденция 
гр. Варна 9000, ул. „Цар Асен” № 11А, ет. 2, с ЕИК 103318710, да бъде отстранена от по- 
нататъшно участие в поръчката.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани от участниците, и проверка на съответствието на документите с 
изискванията, поставени от възложителя.

I. Отговор с вход. № 5300-17279-2/26.07.2016 г. на „Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД, със седалище гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ап. 3, с ЕИК 
175216595, тел:/факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu, съдържа:

1. Приложно писмо - подписано и подпечатано от Борислав Стоянов -  управител.
2. Декларации за ангажираност на експерт - съгласно Приложение № 7.1 - 11 бр.;
След като разгледа допълнително представените от участника документи, 

комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените изисквания за 
критерии за подбор.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Съгласно Раздел I -  „Условия и ред за участие” от Документацията -  „При изготвяне на 
офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 
условия.” Част от обявените от възложителя условия е представеното в документацията 
минимално съдържание на техническото предложение, което следва да бъде изложено в 
Приложение № 8, като „Оферта с Техническо предложение, в което няма описана част от 
посочените по-горе изисквания се отстранява от участие и няма да бъде допусната до 
оценяване”.

I. Оферта с вход. № 5300-17279-1/11.07.2016 г. от 10:52 часа на „Проджект Планинг 
енд Мениджмънт” ООД, със седалище гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ап. 3, с ЕИК 
175216595, тел:/факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu:

Съдържанието на техническото предложение е изложено в 17 стр.
При проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на 

възложителя за минимално съдържание, посочено в документацията, комисията установи:
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявеното от 

възложителя минимално съдържание посочено в документацията за участие, като в него няма 
описани част от посочените изисквания към изпълнението на поръчката. Представеното 
техническо предложение е най-общо представено. Участникът е преповторил в техническото 
си предложение текстове и таблици, предоставени от възложителя в техническата 
спецификация и документацията за участие. От изискуемото минимално съдържание на 
техническо предложение, участникът е представил схематично информация относно: предмет 
и цели на поръчката, възложител, целеви групи, нормативна база, институционална рамка, 
място и срок за изпълнение на поръчката. Представил е дейността на фирмата, 
специализацията си, проекти и клиенти, капацитет и ресурс на фирмата.

Комисията установи, че от изискуемото минимално съдържание на техническо 
предложение не е изложена информация за организацията и методите на контрол за 
осигуряване на изпълнението на поръчката -  посочени са само принципи на работа и добри 
практики.
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В техническото си предложение, участникът схематично в табличен вид е представил 
четирите риска, дефинирани от възложителя, но не е извършил оценка и не е предложил 
стратегия за управлението и идентифицирането им, както и не е посочена степен на 
въздействието им.

В техническото предложение на участника липсва информация за начина на 
организиране работата на екипа от оценители, как се разпределят дейностите, отговорностите 
и задачите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

Не е описан начина, по който ще гарантира на възложителя, че ще има на разположение 
всички експерти по видове области и отговарящи на изискванията на възложителя в 
съответните срокове за представяне на необходимата експертиза.

Не е показано как участникът при необходимост ще осигури и експерти извън 
посочените и/или експерти с различна професионална компетентност (отговарящи на 
изисквания към експертите).

Не са посочени етапите и под-етапите на работа и план за изпълнение на услугата, 
начин на документиране и предаване на възложителя.

Във връзка с констатираните липси и несъответствия в Техническото предложение на 
участника с предварително зададените в документацията изисквания на възложителя за 
минималното му съдържание, на основание чл. 107, т.2, б.„а” от ЗОП, във вр. с чл. 39, ал. 1 от 
ППЗОП и предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно предлага за 
отстраняване от участие в поръчката участника „Проджект Планинг енд Мениджмънт” 
ООД.

II. Оферта с вход. № 39-139-1/11.07.2016 г. от 11:02 часа на Кооперация „София 
Консултинг Груп”, със седалище гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 9 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1527, бул. „Стара планина” № 74, с ЕИК 831850588, тел:/факс: 
02/944 5074; 0888 330 891, факс: 02/9445081, e-mail: office@scg-bg.biz; stefan@club2000.org:

Съдържанието на техническото предложение е изложено в 16 стр.
При проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на 

възложителя за минимално съдържание, посочено в документацията, комисията установи, че е 
изготвено в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е отчел изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма 
“Региони в растеж” 2014-2020“, както и на Европейската комисия по отношение ролята, 
отговорностите и компетентностите на междинните звена. Предложил е организация на работа 
и методи на контрол за осигуряване на изпълнението. Представил е начина на организиране 
работата на екипа от специалисти, посочил е как се разпределят отговорностите и задачите 
между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на услугата. Извършил е оценка на рисковете 
идентифицираните от възложителя, предложил е мерки за предотвратяването и преодоляването 
им, като е посочил и степен на въздействието им. Предложил е стратегия за преодоляването 
им. Описал е начина, по който ще гарантира на възложителя, че ще има на разположение 
всички експерти по видове области и отговарящи на изискванията на възложителя в 
съответните срокове за представяне на необходимата експертиза. Показал е как при 
необходимост ще осигури и експерти извън посочените и/или експерти с различна 
професионална компетентност (отговарящи на изисквания към експертите). Представил план 
за изпълнение на услугата, документиране и предаване на възложителя.

Комисията единодушно реши офертата на участника Кооперация „София Консултинг 
Груп”, да бъде допусната до оценяване.
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След извършената проверка за съответствието на техническите предложения с 
изискванията на възложителя, комисията:

Д о п у с к а  д о  п о - н а т а т ъ ш н о  у ч а с т и е  и  о ц е н к а  в  с ъ о т в е т с т в и е  с  п р е д в а р и т е л н о  о б я в е н и т е  у с л о в и я

СЛЕДНАТА ОФЕРТА:

1. Оферта с вход. № 39-139-1/11.07.2016 г. от 11:02 часа на Кооперация „София 
Консултинг Груп”, със седалище гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 9 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1527, бул. „Стара планина” № 74, с ЕИК 831850588, тел:/факс: 
02/944 5074; 0888 330 891, факс: 02/9445081, e-mail: office@scg-bg.biz; stefan@ club2000.org

ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ
СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

1. Оферта с вход. № 5300-17279-1/11.07.2016 г. от 10:52 часа на „Проджект Планинг 
енд Мениджмънт” ООД, със седалище гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ап. 3, с ЕИК 
175216595, тел:/факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu

След проверката на техническото предложение, комисията продължи своята работа по 
оценяване на офертата на допуснатия участник. Предложената от участника обща цена за 
оценка на осемте основни проекта и минимум един резервен от инвестиционната програма на 
Община Велико Търново е 65500 лв. без ДДС. Предложеното от участника възнаграждение е 
съобразено с максималната прогнозна стойност на поръчката. Предвид, че обявеният критерий 
за възлагане е „най-ниска цена”, комисията извърши следното класиране:

1-во място: Кооперация „София Консултинг Груп”, гр. София

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал.4 от ППЗОП.
Комисията приключи работа в 10:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....... //,......................................................................................
/ Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново/

>1

И ЧЛЕНОВЕ: _
\

............................................................................. ;* ‘ <-f у  ...........................................................................................................

/ Николина Ангелова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

. . . .  ^   ̂ .............................................................................................................

/ Йорданка Ант(шейза -Старш и експерт Дирекция „Общинско развитие”/

2 ..........................................................
/ инж. ЦанкоТюя/ркйев/- Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново /

/ Мая То шически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново /
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