ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисия назначена със Заповед № 197/10.06.2015 г.,
на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за обществени
поръчки и във връзка с публикувана Публична покана под № ID 9442306 в АОП с изх. № 12/29.05.2015г. за откриване на обществена поръчка по реда на глава Осма „А“ чрез публична
покана с предмет:
„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни
предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“, с включени две
обособени позиции:Обособена позиция №1: Оказване на съдействие на Водещия партньор –
Община Търну Мъгуреле, Румъния за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение
„I-TeN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие
на района, в по-добра връзка с TEN-T инфраструктура" („I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu
Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN-T
infrastructure“). Обособена позиция №2: „Изготвяне и окомплектоване на проектно
предложение “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото
използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“ (“The
Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu
Magurele Cross-border Cultural Heritage”)

Състав на комисията, съгласно Заповед № 197/10.06.2015 г.:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Балтов, с квалификация: магистър-право
И
ЧЛЕНОВЕ:
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов, от гр.Никопол, на длъжност зам. кмет на Община
Никопол, с квалификация: магистър-икономист-счетоводител;
3. Светослава Велкова – от гр. Никопол, ст.експерт „Инвестиции и проекти“ в
Община Никопол, с квалификация: магистър-икономист.
4. Валентин Илиев Трифонов, от гр. Никопол, ст.експерт „Инвестиции и проекти“ в
Община Никопол, с квалификация: магистър-икономист.
5. Николай Димитров Илиев, от гр. Никопол, ст. Експерт ФСД в Община Никопол, с
квалификация: магистър-икономист.
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Юзал Мумджиев, от гр. Никопол, ст. Специалист „КР“, квалификация: средноспециално.
2. Лилия Божинова – гл. специалист „КР“ при Община Никопол, свалификация: средно
специално.
На 10.06.2015 г. в 10:30 часа комисията се събра в пълен състав на предварително
заседание за запознаване с условията на процедурата.
На 10.06.2015 г. в 11:00 часа комисията започна своята работа по разглеждане на
постъпилите оферти в открито заседание.
Комисията получи списъка с участниците и представените оферти, след което всички
членове на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1
от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
На откритото заседание на комисията не присъстваха участници или техни
представители.
За участие в процедурата са постъпили следните оферти:
№
по
ред

Вх. №

Дата

час

1.

26-317

09.06.2015

10:29

2.

26-318

09.06.2015

13:13

Фирма
Управител/уп
ълномощено
лице
Проекти
България
ЕООД
Институт за
транспортни
изследвания
ЕООД

Адрес

гр. София 1756,
р-н Кремиковци, ж.к. Кремиковци,
Снежанка № 1, бл.32, вх.1, ет.2, ап.4
e-mail: office@@projects-bg.com
Гр. София, 1700,
М. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ кв.
Витоша
Ул. „21-ви век“ № 30, офис 2.7
e-mail:offise@tri.bg

Комисията констатира, че офертите на горепосочените участници са представени в
запечатани, непрозрачени и с ненарушена цялост пликове. Върху всеки един от съответните
пликове с оферти са отбелязани изискуемите от възложителя, съгласно документацията за
участие, идентифициращи участника означения – наименование, адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес, както и предмета на поръчката.
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След извършване на горните действия, комисията пристъпи към отваряне на плика на
първата постъпила оферта на „Проекти-България“ ЕООД и констатира, че офертата на
участника съдържа папка, в която са приложени подадените от него документи за участие в
обществената поръчка.
Председателят на комисията оповести, че предложената от участника „ПроектиБългария“ ЕООД, цена за изпълнение на услугата за обособена позиция 1: е в размер на 39
700 (тридесет и девет хиляди и седемстотин) лева без ДДС, а за обособена позиция 2: 24 700
(двадесет и четири хиляди и седемстотин) лева без ДДС.
След извършване на горните действия, комисията пристъпи към отваряне на плика на
втората постъпила оферта на „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД и констатира, че
офертата на участника съдържа папка, в която са приложени подадените от него документи
за участие в обществената поръчка.
Председателят на комисията оповести, че предложената от участника на „Институт за
транспортни изследвания“ ЕООД, цена за изпълнение на услугата за обособена позиция 1: е
в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, а за обособена позиция 2: съответно 10
000 (десет хиляди) лева без ДДС.
С извършване на горепосочените действия, председателят на комисията обяви, че
публичната част от заседанието й приключва.
В продължение на извършените до тук действия, комисията продължи работата си с
преглед по същество на съдържанието на представените от участниците оферти по реда на
тяхното постъпване.
На първо място в плика с офертата на първия участник, а именно: „Проекти-България“
ЕООД са налични следните документи:
1. Оферта по Образец №1 подписана от управителя на дружеството-участник – в
оригинал.
2. Административни сведения - подписани от управителя на дружеството-участник – в
оригинал.
3. Техническа оферта по Образец №2 - подписана от управителя на дружествотоучастник – в оригинал.
4. Ценова оферта по Образец №3 - подписана от управителя на дружеството-участник –
в оригинал.
5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 – Образец № 4, подписана от управителя на
дружеството-участник – в оригинал.
6. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Образец №5, подписана от управителя на
дружеството-участник – в оригинал.
7. Списък на основните договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на
поръчката, изпълнени от Участника през последните три години – Образец № 6,
подписан от управителя на дружеството-участник – в оригинал.
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8. Референция от Сдружение „Център за иновативни практики“ – изх.№ Р09/11.03.2014г. – копие заверено за вярност с оригинала.
9. Списък на екипа от експерти за изпълнение на обществената поръчка.
10. Автобиография на Мария Минкова – по Образец №7 - оригинал.
11. Автобиография на Мирела Лазарова – по образец №7 - оригинал.
12. Автобиография на Румен Брусарски – по образец №7 - оригинал.
13. Референция на Мария Минкова от СНЦЧП Вива Пауталия – изх. №40/17.07.2010 –
копие заверено за вярност с оригинала.
14. Референция за Мирела Лазарова, издадена от Сдружение „Център за иновативни
практики“ – изх. № Р-09/11.03.2014г. – копие заверено за вярност с оригинала.
15. Удостоверение от Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
изх. № 298/20.12.09г. на доц. Д-р Румен Брусарски – копие заверено за вярност с
оригинала.
16. Договор от 12.01.2009г. между Елеа Консулт ЕООД и Румен Брусарски, с предмет
изготвяне на Анализ на разходите и ползите по проект – копие заверено за вярност с
оригинала.
17. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Образец №8, парафиран от
участника - оригинал.
След като се запозна със съдържанието на приложените в офертата на участника
документи, комисията констатира, че не са налице отклонения.
На следващо място, комисията се запозна със съдържанието на документите в офертата
и установи следното:
В офертата на участника са налични всички изискуеми от възложителя документи с
публичната покана.
Участникът „Проекти-България“ ЕООД отговаря на критериите за подбор на
възложителя по отношение на техническите възможности - в съответствие с изискванията на
възложителя и съгласно документацията за участие в обществената поръчка са представени:
1. Списък с договори за предоставени услуги, сходни с предмета на поръчката,
изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, посочена в документацията. Към списъка е приложена 1 референция,
удостоверяваща изпълнението на посочения в списъка договор.
2. Автобиографии на ключови експерти от екипа на участника, отговарящи за
изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и
професионалния опит на изискуемите лица, които отговарят за извършването на услугата –
образец №7 – оригинал.
Представените с офертата документи са съгласно нормативноустановените изисквания и
са в съответствие с посочените в публичната покана за участие в обществената поръчка
изисквания на възложителя.
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След оценяване на редовността и пълнотата на представените от участника „ПроектиБългария“ ЕООД документи и след проверка на съответствието на подаденатата оферта с
предварително обявените от възложителя условия,
КОМИСИЯТА РЕШИ
Допуска до разглеждане по същество, оценяване и класиране, офертата на участника
„Проекти-България“ ЕООД, получена на 09.06.2015 в 10:29 часа
На следващо място, комисията продължи работата си с преглед по същество на
съдържанието на представената оферта от вторият участник - „Институт за транспортни
изследвания“ ЕООД.
Комисията установи, че са налични следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
2. Оферта по Образец №1 – подписана от управителя на дружеството-участник –
оригинал.
3. Административни сведения - подписани от управителя на дружеството-участник –
оригинал.
4. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 – Образец № 4, подписана от управителя на
дружеството-участник – в оригинал.
5. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Образец №5, подписана от управителя на
дружеството-участник – в оригинал.
6. Списък на основните договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на
поръчката, изпълнени от Участника през последните три години – Образец № 6,
подписан от управителя на дружеството-участник – в оригинал.
7. Референция от Агенция „Пътна инфраструктура“ изх. № 33-00-339 от 10.09.2014г. –
копие заверено за вярност с оригинала.
8. Констативен протокол от ДП „НКЖИ“ от 04.12.2013г. – копие, заверено за вярност с
оригинала.
9. Списък на екипа от експерти – оригинал.
10. Автобиография на ръководител на екипа – Тодор Анастасов – по образец №7,
оригинал.
11. Автобиография на експерт“Координация и изготвяне на проектното предложение –
Иван Владимиров – по Образец №7, оригинал.
12. Автобиография на експерт „Финансови анализи“ – Павлин Статев – по образец №7,
оригинал.
13. Техническа оферта по Образец №2, подписана от управителя на дружествотоучастник – оригинал.
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14. Ценова оферта по Образец №3, подписана от управителя на дружеството участник –
оригинал.
След като се запозна със съдържанието на приложените в офертата на участника
документи, комисията констатира, че не са налице отклонения.
На следващо място, комисията се запозна със съдържанието на документите в офертата
и установи следното:
В офертата на участника са налични всички изискуеми от възложителя документи с
публичната покана.
Участникът „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД не отговаря на критериите за
подбор на възложителя по отношение на техническите възможности - в съответствие с
изискванията на възложителя и съгласно документацията за участие в обществената поръчка
са представени:
1. Списък с договори за предоставени услуги, сходни с предмета на поръчката,
изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, посочена в документацията. Към списъка е приложена 1 референция,
удостоверяваща изпълнението на посочения в списъка договор.
2. Автобиографии на ключови експерти от екипа на участника, отговарящи за
изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и
професионалния опит на изискуемите лица, които отговарят за извършването на услугата –
образец №7 – оригинал.
Представените с офертата документи не доказват посочените в публичната покана
изисквания на възложителя по отношение на техническите възможности. Комисията предлага
за отстраняване от участие в процедурата оферта №2 с вх. № 26-318 / 09.06.2015г. получена в
13:13 часа на участник „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД със следните мотиви:
Фактическо основание: Съгласно изискванията
Техническата спецификация от възложителя:

към

изпълнителя,

описани

в

1. Минимални изисквания за технически възможности
„Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на минимум 1 (една)
услуга с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно - консултантски услуги по
подготовка на проектни предложения, финансирани по програми за териториално
сътрудничество и/или други международни програми, изискващи участие на чуждестранни
партньори.
За доказване на изискваните технически възможности Участникът трябва да представи:
Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
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Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, в по-добра връзка с TEN-T инфраструктура" („I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu
Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN-T infrastructure“). Обособена позиция №2: „Изготвяне
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поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението
или на офертата.“
Участникът е представил Списък на доставките или услугите, които са еднакви или
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано
от датата на подаване на заявлението или на офертата, по Образец №6, както и референции за
изпълнение на двата описани в списъка договора.
Предметът на включените в този списък договори е: „Изработване на документации за
участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за проект „Подобряване на
качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, финансиран по
Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция България 2007-2013“ и
„Анализ на идейния проект и изготвяне на технически спецификации за подготовка на обект
„Модернизация на железопътната линия Видин-София“.
Комисията констатира, че предметът на описаните договори не отговаря на
изискването на възложителя за сходен предмет – „консултантски услуги по подготовка на
проектни предложения…“.
2. Изисквания към екипа на участника
Екипът следва да включва ключови експерти, отговарящи на следните минимални
изисквания:
1. Ръководител на екипа - експерт в подготовката и управлението на проекти,
финансирани с фондове на ЕС, от програми за териториално сътрудничество или програми с
участието на международни партньори, който да отговаря на следните изисквания:
- да има минимална образователна степен „магистър” или еквивалентна;
- да има специфичен професионален опит при подготовката на поне 1 проектно
предложение с инфраструктурен компонент, като източника на финансиране да бъде програма
за териториално сътрудничество или програма с участие на международни партньори;
Номинираният от Участника за ръководител на екипа – Тодор Анастасов не доказва
изискуемият специфичен професионален опит при подготовката на поне 1 проектно
предложение с инфраструктурен компонент, като източника на финансиране да бъде програма
за териториално сътрудничество или програма с участие на международни партньори
Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – „Комисията предлага за отстраняване от
участие в процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя“.
След извършването на тези действия, в 16:00 часа председателят на комисията г-н Стоян
Балтов обяви, че закрива заседанието на комисията. Всички оферти бяха заключени в метален
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шкаф, като същият беше запечатан с лента, подписана от членовете на комисията. Следващото
заседание на комисията бе насрочено за 16.06.2015 г. от 10:00 часа.
На 16.06.2015 г. в 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята
работа при закрити врата с изготвяне на протокола от оценка на техническото предложение на
допуснатия участник.
Оценката бе извършена по предварително обявената в документацията за участие
Методика, а именно:
Критерий за оценка на офертите – „икономически най–изгодна оферта“ и ще се извърши
в съотношение: техническа оценка – 80% и финансова оценка – 20% по следната формула:
КОф=0,8*Т + 0,2*Ц, приложима към всеки участник,
където: Коф – оценка на офертата
Т - техническа оценка
Ц–финансова оценка
1. Техническа оценка Техническото предложение за всеки участник ще бъде оценявано
съгласно следващата таблица.
Разбиране на предмета на поръчката
Участникът е направил задълбочен анализ поръчката, представил е своето
виждане за изпълнението й, с оглед демонстриране разбиране на същността на
заложените изисквания и нормативната база, дефинирал е целите и очакваните
ползи от изпълнението на поръчката.
Участникът е представил обяснение на рисковете и допусканията, които биха
могли да окажат влияние върху изпълнението на договора, като ясно и
изчерпателно е посочил рисковете при осъществяване на предмета, предложил е
адекватни методи и механизми за предотвратяване и преодоляване на рисковете
и евентуални проблеми, които могат да възникнат в хода на изпълнението и да го
затруднят.
Организация на работа, подход и методология
Участникът детайлно е описал предлагания подход за работа за осъществяване на
консултантските услуги при изпълнение на договора (инструменти, методи и
дейности), процеса на управление на изпълнението и вътрешният контрол, който
Изпълнителя ще упражнява;
Участникът ясно е описал основните принципи, които ще следва при изпълнение
на поръчката;
Участникът ясно и подробно е описвал вижданията си за изпълнението на всяка

До 20т.
До 10 т.

До 10т.

До 60т.
До10т.

До 10т.
До 10т.
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една от задачите включени в предмета на обществената поръчка;
Предложените от участника методи и похвати на изпълнение ясно демонстрират
прилагане на добри практики при подготовката на проекти;
Участникът подробно е дефинирал отделните групи дейности и посочил как ще
обезпечи изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и материалнотехническа и времева осигуреност;
Участникът е представил
организационна структура, разпределението на
дейностите в рамките на екипа, подчинеността, отговорните длъжностни лица и
техните отговорности; предложил е професионална система за едновременно
осъществяване на комуникация, координация и наблюдение на изпълнението на
проекта и създаване на единна база данни за проекта;
Предложена индикативна програма за управление на ангажимента
Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за управление на
ангажимента във времето.
Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени
дейности и ключовите експерти.
Обща оценка

До 10т.
До 10т.

До 10т.

До 20т.
До 10т.
До 10т.
100т.

Точките по този показател ще се бъдат присъждани по следния начин:
оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на
възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики, процедури и
ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това
такова предложение е разработено по начин, от който е видно, че Участникът предлага ниво на
изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез техническата
спецификация и съдържа преимущества пред останалите предложения;
оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на
възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики, процедури и
ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат
несъществени непълноти. Това са тези предложения, които са разработени в пълно
съответствие с изискванията, посочени в спецификацията, действащото законодателство и
процедури и ръководства за подготовка на проекти, но съдържат незначителни/несъществени
непълноти;
* Несъществени/Незначителни са тези непълноти в техническото предложение, които
не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието,
липса на детайлна информация и други подобни.
* Съществени/Значителни са тези непълноти в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и
техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите
стандарти и технически изисквания. При установени съществени непълноти в
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техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за
отстраняване.
оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на
възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики, процедури и
ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с предмета на поръчката, но не са
достатъчно конкретни и липсват преимущества спрямо останалите предложения или не са
подробни, предвид разписаните в документацията изисквания за начина на структуриране и
съдържание на техническото предложение или в тези предложения са установени части от
офертата, насочени за други договори, които не са предмет на тази обществена поръчка или
предложенията са общи и могат да се отнесат към управление на други проекти;
оценка 0 точки – за предложения, които не отговарят на техническата спецификация и
методиката за оценка и предмета на поръчката или в които липсва обособена и описана
съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе подпоказатели.
Участник, получил 0 точки като оценка по част от офертата, отговаряща на съставна
част от посочените по-горе подпоказатели, следва да бъде предложен за отстраняване
на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.
2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – Ц
Оценката на показателя Ц се определя по формулата:
Ц min
Ц=

х 100
Цn

където:
Цmin - минималната цена в лева на проект предложена от участник
Цn–цената в лв., предложена от текущо оценявания участник
3. ОБЩА ОЦЕНКА
Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата
оценка, като се вземе предвид съотношението им – 80/20. Оценката на офертата на
оценявания участник е с максимална стойност 100 точки.
КОф – общата оценка на офертата, се изчислява по следния начин:
КОф=0,8*Т + 0,2*Ц, отделно за всеки участник.
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Общата оценка на всяко едно предложение се изчислява поотделно от членовете на
комисията и председателят на комисията попълва в таблица за окончателната обща оценка на
всички участници.
Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на общата оценка
(КОф) за всяко подадено предложение.
За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при
прилагане на съответната формула, се закръгляват към третия знак след десетичната запетая.
Предложението направено от допуснатия до оценка на техническата оферта участник,
съответно мотивите за оценката на комисията, са следните:
Оферта № 1
Вх. № 26-317/09.06.2015г. постъпила в 10:29 часа
Участник: „Проекти България“ ЕООД
Елементи на
техническото
предложение съгласно
документацията за
участие
Разбиране на
предмета на
поръчката
Фактори, влияещи на
оценката:
анализ поръчката
разбиране на
същността на
заложените изисквания
и нормативна база;
дефиниране на
целите и очакваните
ползи от изпълнението
на поръчката.

Направено предложение от
участника

Оценка/Мотив

20т. от максимум възможни 20т.

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът е представил анализ на
предмета на поръчката /стр-2-19/,
като е описал основните и цели,
очаквани резултати и ползи от
изпълнението
на
поръчката.
Представил е виждането си за
обхвата на дейностите, включени в
предмета на поръчката, като е
описал основните задължения на
изпълнителя
на
поръчката,
дефинирани от Възложителя, както
и основните задачи произтичащи от
тези задължения отделно за двете
обособени позиции /стр.5-19/.

10т. от максимум възможни 10т.
Участникът подробно е описал
основните и специфични цели,
дефинирани от Възложителя и
свързани с изпълнението на
проекта, както и е определил
основните цели на поръчката,
резултати
и
ползи
от
изпълнението
на
поръчката
/стр.2-5/.
Участникът е представил пълен и
задълбочен анализ на предмета
поръчката, представил своето
виждане за изпълнението й, като
е
дефинирал
основните
дейности/задачи,
които
ще
изпълнява
във
връзка
с
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Участникът е описал нормативната
рамка – регламенти, делегирани
актове, актове за изпълнение,
насоки и ръководства /стр.19-22/.
Участникът е посочил, че:
„В случай, че „Проекти-България”
ЕООД бъде избран за изпълнител
по настоящата
поръчка,
ще
предостави консултантски услуги
във връзка с подготовката и
окомплектоването на проектите по
двете обособени позиции, а също и
консултантски услуги в процеса на
договаряне на проектите, в случай,
че бъдат одобрени и предложени
за
финансиране
от
Мониторинговия
комитет
на
Програмата „Interreg V-A РумънияБългария 2014-2020г.“. Услугите и
продуктите, предмет на настоящата
поръчка ще бъдат предоставени на
възложителя в съответствие с
изискванията
на
техническата
спецификация, всички процедури и
правила, включително Програмата
„Interreg V-A Румъния-България
2014-2020г.”,
Насоките
за
кандидатстване по Първата покана
за представяне на проектни
предложения по програмата и
други релевантни програмни и
нормативни документи“
Рискове и допускания
Фактори, влияещи на
Кратко
описание
на
оценката:
предложението:
- рискове и допускания; Участникът е описал основните
- методи и механизми за рискове
и
допускания
при
предотвратяване и
осъществяване
предмета
на
преодоляване на
поръчката
/стр.22-23/
и
е
рисковете
предложил
стратегия
за
управление на риска, която

определените от Възложителя
основни
задължения
на
изпълнителя, с което ясно е
демонстрирал разбиране на
същността на заложените от
Възложителя изисквания /стр. 519/.
Участникът е представил пълен
анализ на нормативната база –
релевантните
регламенти,
делегирани регламенти и актове
за изпълнение, както и насоки и
ръководства, от които ще се
ръководи при изпълнение на
поръчката /стр.19-22/. Участникът
е посочил, че:
„При изпълнение на предмета на
поръчката ще бъдат съобразени
изискванията на нормативната
база на национално и европейски
ниво и ще се отразяват
своевременно измененията в
приложимите нормативни и
стратегически
документи.
Предложеният
от
„ПроектиБългария”
ЕООД
екип
от
експерти, е запознат в детайли с
Програмата Interreg V-A РумънияБългария 2014-2020г. и всички
свързани с нея документи,
издадени от Управляващия и
националния партниращ орган“
10т. от максимум възможни 10т.
Участникът е описал подробно
предпоставките и рисковете,
дефинирани от Възложителя,
които могат да окажат влияние
върху изпълнението на договора,
както и е предложил адекватни
контролни
механизми
за
управление
на
посочените
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Организация на работа,
подход и методология
Фактори, влияещи на
оценката:
- описание на
предлагания подход за
работа (инструменти,
методи и дейности);
- описание на процеса
на управление на
изпълнението и
вътрешният контрол

включва и механизми и методи за рискове и мерки/начини за
преодоляване и предотвратяване намаляване на вероятността от
на рисковете /стр.23-30/.
тяхното
настъпване
или
минимизирането им.
60т. максимум възможни 60т.

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът е представил описание
на организацията на работа,
подход и методология, като е
описал инструменти, методи и
дейности /стр. 30-33/.
Участникът е посочил, че:
„Подходът, който екипът на
„Проекти-България” ЕООД прилага
по отношение подготовката на
проекти включва стандартизиране
на
рутинните
задачи
и
предотвратяване на опасността
някои от задачите да бъдат
забравени или пренебрегнати. Той
осигурява също така възможност да
използват наличните ресурси по
най-ефикасен и най-ефективен
начин“
Участникът е описал система за
вътрешен контрол /стр. 33-38/, по
отношение на която е посочил:
„Ефективната система за вътрешен
контрол
създава
солидна
и
надеждна основа за ефективното
постигане на определените цели.
Тя служи за осъществяването на
връзката между стратегическите
цели или функции и действията,
предприемани за постигането на
тези
цели.
Създаването
на
ефективно действаща система за

10т. от максимум възможни 10т.
Участникът
е
представил
описание на организацията на
работа, подход и методология,
като е описал инструменти,
методи
и
дейности,
в
съответствие с изискванията на
възложителя
посочени
в
техническата
спецификация,
добрите
професионални
практики,
процедури
и
ръководства за управление на
проекти и са съобразени с
предмета на поръчката/стр.3033/. В тази част участникът е
представил подробно описание
на инструментът, който използва
в процеса на управление на
проекти
–
уеб
базизана
платформа за управление на
проекти /стр.31-33/, като е
посочил, че: „Системата изпраща
имейл съобщения на участниците
за
крайните
срокове
и
просрочените задачи и не се
налага ръководителят на екипа
да изразходва време и енергия за
това.
Когато
задачите
са
изпълнени членовете на екипа
трябва
само
да
маркират
задачата
като
изпълнена.
Информацията за изпълнението
на задачата отива директно в
споделена работна област и не се
налага повече да се изяснява
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вътрешен контрол предполага
използването
на
конкретни
управленски
технологии,
специфични за всяко отделно
предприятие.“

Фактори, влияещи на

Кратко

описание

статута чрез срещи и електронна
поща. Няма нужда информацията
да се копира от електронната
поща в досието на проекта.
Електронните
уведомления
държат членовете на екипа в
течение, така че ръководителят
на екипа не е необходимо да
изпраща
допълнителни
съобщения за актуализации.
Заинтересованите страни имат
пряк достъп до апликационната
форма и нейните приложения,
актуализирани в реално време,
така че не е необходимо черпят
информация от ръководителя на
екипа.“
В тази част участникът е описал
подробно
и
системата
за
вътрешен контрол, посочвайки:
„Системата за вътрешен контрол
по отношение подготовката на
проектите, обект на настоящата
поръчка,
е
процесът
и
процедурите, който ще се
използват, за да се обезпечи
разумната увереност, че целите
на
поръчката
ще
бъдат
постигнати
чрез:
1)
съответствие
със
законодателството,
вътрешните
актове
и
договори; 2) надеждност
и
всеобхватност на финансовата
и оперативна информация; 3)
икономичност, ефективност и
ефикасност на дейностите; 4)
опазване
на
активите
и
информацията“.
10т. от максимум възможни 10т.
на Участникът е представил ясно

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A РумънияБългария 2014-2020г.“, с включени две обособени позиции:Обособена позиция №1: Оказване на съдействие на Водещия партньор – Община
Търну Мъгуреле, Румъния за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение „I-TeN: Подобрени третостепенни възли Турну
Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, в по-добра връзка с TEN-T инфраструктура" („I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu
Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN-T infrastructure“). Обособена позиция №2: „Изготвяне
и окомплектоване на проектно предложение “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на
трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“ (“The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the
Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”)

14

оценката:
- описание на основните
принципи

предложението:
Участникът е представил описание
на основните принципи, които ще
използва при подготовката на
проектните предложения по двете
обособени позиции /стр.38-39/.

Фактори, влияещи на
оценката:
- описание на начина за
изпълнението на всяка
една от задачите
включени в предмета на
обществената поръчка

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът е описал изпълнението
на задачите включени в предмета
на обществената поръчка /39-51/

Фактори, влияещи на
оценката:
- методи и похвати на
изпълнение ясно
демонстрират
прилагане на добри
практики при
управление на проекти

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът е описал методи и
похвати
за
изпълнение
на
поръчката /стр.51-55/., като е
посочил, че: „Правилният подбор на
инструментариум /методология/ ще
обуслови
аргументиран
и
целесъобразен
избор
на
необходимите
дейности,
респективно - осъществяване на
предвидените
резултати,
при
спазване
на
принципа
за
ефективност,
ефикасност
и
икономичност.
Общи
за
реализацията на всички дейности,
независимо от характера им, могат
да се формулират следните методи:

срещи
(групови
дискусии) между членовете на
екипа
и
представители
на
общината;

описание
на
основните
принципи, които ще използва при
изпълнението на настоящата
обществена поръчка, като се е
позовал
на
опита
си
и
използването на добри практики
/стр.38-39/.
10т. от максимум възможни 10т.
Участникът ясно и подробно е
описал изпълнението на задачите
включени
в
предмета
на
обществената поръчка, като е
обвързал
задълженията,
дефинирани от Възложителя с
конкретни дейности/задачи/ по
изпълнението на поръчката и е
предложил съответно начина за
изпълнение /стр.39-51/
10т. от максимум възможни 10т.
Предложените
от
участника
методи и похвати на изпълнение
на поръчката, като участникът е
описал общите /методи за
реализация на подготвителните
дейности
и
методи
за
мониторинг на изпълнението на
договора/. Участникът е посочил,
че: „С цел постигане целите на
настоящата обществена поръчка
„Проекти-България” ЕООД ще
използва методи и подходи за
изпълнение на
договора за
обществена поръчка основаваща
се на добри практики.“
Участникът ясно демонстрира
прилагане на добри практики при
изпълнение на договори за
обществени
поръчки
по
подготовка
на
проектни
предложения /стр.51-55/.
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матрица/координация
на отговорностите;
доклади
за
изпълнение
на
дейностите.“
Фактори, влияещи на
оценката:
- дефиниране на
отделните групи
дейности;
- начин на обезпечаване
на изпълнението им от
страна на човешки
ресурси и материалнотехническа и времева
осигуреност;

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът е дефинирал отделните
групи дейности и е представил
план за работата и разпределение
на човешките ресурси, обвързан с
конкретните групи дейности които
е определил /стр.55-60/.

10т. от максимум възможни 10т.
Участникът ясно е дефинирал
отделните групи дейности, като
подробно е описал задачите,
включени към всяка дейност и е
представил времеви план за
работата и разпределение на
човешките ресурси, обвързан с
конкретните групи дейности
/стр.55-60/.
Участникът е декларирал, че:
„Проекти-България”
ЕООД
разполага
с
необходимата
материално-техническа
база,
необходима
за
осигуряване
изпълнението на поръчката, а
именно: оборудван офис с
нужната
офис
техника
–
компютри, принтери, скенер,
копирна машина, телефони, факс,
достъп до интернет, т.е. налице
са всички необходими условия за
осигуряване
на
адекватна
подкрепа
и
техническо
осигуряване
на
екипа.
Изпълнителят
гарантира
осигуряване на условия за
последователна и непрекъсната
работа
на
неговия
екип,
включително редовно изплащане
на дължимите възнаграждения и
осигуровки. Всички оперативни
разходи за дейността на екипа на
„Проекти-България”
ЕООД:
консумативи, сметки за телефон
и
електричество
и
др.,
възникнали по повод изпълнение
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Фактори, влияещи на
оценката:
- организационна
структура
- разпределение на
дейностите в рамките на
екипа, подчинеността,
отговорните
длъжностни лица и
техните отговорности;
- описание на система за
едновременно
осъществяване на
комуникация,
координация и
наблюдение на
изпълнението на
проекта и създаване на
единна база данни за
проекта;

Кратко
описание
предложението:

на

Участникът е представил описание
на
организационна
структура,
разпределение на дейностите в
рамките на екипа, подчинеността,
отговорните длъжностни лица и
техните отговорности /стр.60-64/.
Участникът е предложил система за
едновременно осъществяване на
комуникация,
координация
и
наблюдение на изпълнението на
проекта и създаване на единна
база данни за проекта /стр. 64-65/,
/стр.31-33/

на поръчката ще се поемат от
„Проекти-България” ЕООД.“
10т. от максимум възможни 10т.
Участникът
е
описал
организационна
структура,
разпределение на дейностите в
рамките на екипа, подчинеността,
отговорните длъжностни лица и
техните отговорности /стр. 60-64/
в
съответствие
с
добрите
професионални
практики,
процедури и ръководства за
подготовка на проекти и са
съобразени с предмета на
поръчката. Участникът е посочил,
че:
„Основните
цели
на
комуникациите
при
изпълнението на настоящата
обществена поръчка са:
 Осигуряване на ефективен
обмен на информация
между субекта и обекта на
управление за постигане
на общите цели;
 Усъвършенстване
на
междуличностните
отношения в процеса на
обмен на информация;
 Изграждане
на
информационни канали за
обмен на информация
между
членовете
на
екипа, възложителя и
избраните изпълнители на
дейностите по проекта и
съответно координиране
на техните задачи и
действия;
 Рационализиране
на
информационните потоци.
„
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Предложена

Участникът
е
предложил
професионална
система
за
едновременно осъществяване на
комуникация, координация и
наблюдение на изпълнението на
проекта и създаване на единна
база данни за проекта /стр. 6465/, /стр.31-33/. Участникът е
посочил, че:
„По отношение
изпълнението
на
поръчката
„Проекти-България”
ЕООД
гарантира
прилагането
на
възприетата
гореописана
комуникационна политика. В
процеса по управление на
проекта ще бъде изградена и
поддържане на система за
комуникация между членовете на
екипа, Възложителя и останалите
участници
в
процеса
по
реализиране на проекта, чрез:
- редовни работни
срещи;
протоколи,
записки, паметни бележки от
срещите;
- електронна поща;
- писма;
- използване на уеб
базираната
система
за
управление на проекти на
„Проекти-България” ЕООД за
получаване на информация в
реално време относно всеки етап
от изпълнението на проекта –
функционалността на системата е
подробно описана в т. 2.1.1 от
настоящето
техническо
предложение.“
20т. максимум възможни 20т.
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индикативна програма
за управление на
ангажимента
Фактори, влияещи на
оценката:
- индикативна програма
за управление на
ангажимента във
времето.

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът
е
представил
индикативна
програма
за
управление на ангажимента във
времето в табличен вид /стр. 6567/.

Фактори, влияещи на
оценката:
- описание на връзката
между отделните
предвидени дейности и
ключовите експерти.

10т. максимум възможни 10т.
Участникът е представил ясна и
подробна индикативна програма
за управление на ангажимента
във времето /стр.65-67/, в пълно
съответствие
с
времевия
хоризонт, определен в Първата
покана за набиране на проектни
предложения
по
Програма
„Interreg V-A Румъния-България
2014-2020г.“.
10т. максимум възможни 10т.
Представената
индикативна
програма за управление на
проекта
ясно
демонстрира
връзката
между
отделните
предвидени
дейности
и
ключовите експерти /стр.65-67/.

Кратко
описание
на
предложението:
Участникът
е
представил
индикативна
програма
за
управление на ангажимента във
времето в табличен вид /стр. 6567/.
Общ резултат от оценката на Техническото предложение на Т = 100точки
Участник „Проекти България“ ЕООД

Комисията продължи работа с определяне на финансовата оценка на допуснатия
участник, като приложи предварително одобрената методика:
Участник
Предложена цена

„Проекти България“ ЕООД
64 400 лева
100 т.

Ц min
Ц=

х 100
Цn

Комисията определи следните крайни оценки:
Участник
Т
Ц
КОф=0,8*Т + 0,2*Ц

„Проекти България“ ЕООД
100 т.
100 т.
0,8х100+0,2х100= 100
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Комисията определи следното крайно класиране:
Участник
1. „Проекти България“ ЕООД

Крайна оценка
100 т.

Настоящият протокол е съставен на 17.06.2015 г. в 16:00 часа и съдържа 20 страници.
Комисия:
1. Председател: Стоян Балтов

………/не се чете/………………

2. Ахмед Ахмедов

………/не се чете/………………

3. Светослава Велкова

………/не се чете/………………

4. Валентин Трифонов

………/не се чете/………………

5. Николай Илиев

………/не се чете/………………

Утвърдил за Възложител:
……………/не се чете/……………
(подпис)

Емил Бебенов, кмет на община Никопол
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