ПРОТОКОЛ №1
от работата на комисия, назначена със заповед №8-Z-826/05.08.2019г. на зам.- Кмета
на Община Созопол за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в
процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с
предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за предоставяне на
консултантски услуги за управление на проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско
пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ
/ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично
отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, на „Програма за морско дело и
рибарство” /ПМДР/.
Днес 05.08.2019г., в гр. Созопол, комисия в състав:
Председател: Божана Вълкова-Чампарова-юрист, директор дирекция "АПИО"
Член: Мадлен Вълчева- еколог, нач.отдел "Инв.политика и екология", д-ция
"УТКИПЕУП"
Член:Анастасия Любенова -икономист, нач.отдел "Управление на проекта", д-ция
"УТКИПЕУП"
се събра в административната сграда на Община Созопол, находяща се на адрес: гр.
Созопол, пл. „Хан Крум“ №2 от 11.00 часа, съгласно Заповед №8-Z-826/05.08.2019г на
зам.-Кмета на Община Созопол за разглеждане, оценка и класиране на офертите за
участие в процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от
ЗОП с предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за предоставяне на
консултантски услуги за управление на проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско
пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ
/ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично
отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, на „Програма за морско дело и
рибарство” /ПМДР/.
Работата на комисията започна в 11.00ч с получаване на офертите от деловодството
на Община Созопол и подписване на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от членовете на
комисията.
На заседанието не присъстват представители на участниците.
До първоначалният срок за получаване на оферти: 17.00ч на 26.07.2019г. в
деловодството на Община Созопол е постъпила една оферта от следните участници:
№ Наименование на
участника
1

„Крумов Консулт“
ЕООД

Входящ номер на
офертата

Дата на получаване
на офертите

Час на получаване
на офертата

№26-00-1052

25.07.2019г.

10.25ч.
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След увеличаване на крайния срок за получаване на оферти до 17.00ч. на
02.08.2019г. не са постъпили допълнително други оферти.
I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти и тяхното разглеждане:
След отваряне на офертите, комисията пристъпи към подписване на предложените части
от участника – техническо и ценово предложение. След обявяване на техническото и
ценово предложение приключи публичната част на заседанието.
1. „Крумов Консулт“ ЕООД
Участникът е представил следните документи към офертата си:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/- оригинал;
2.Административни сведения/Образец №2/ - оригинал;
3.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП
/Образец №3/- оригинал;
4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП
/Образец №4/- оригинал;
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/- оригинал;
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/- оригинал;
7.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /Образец №12/- оригинал;
8.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/- оригинал;
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/- оригинал;
10. Техническо предложение /Образец №9/-оригинал;
11. Организация за изпълнение на поръчката – оригинал;
12. Линеен график /Приложение №1/ - оригинал;
13.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд /Образец №13/-оригинал;
14. Ценово предложение/ Образец № 11/-оригинал, в отделно запечатан плътен плик.
Приложени са копия на документи, доказващи критериите за подбор.
Не е представена поради неприложимост Образец 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1,
изр. второ от ЗОП от подизпълнителите.
2. Изпълнителят се ангажира със следния срок за изпълнение на поръчката: от датата
на сключване на договора до изпълнение на всички поети задължения по договора
до окончателно изплащане на помощта от ДФЗ-РА по проект ”Инвестиции в
съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
/ДБФП/
№BG14MFOP001-1.009-0003C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”,
Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно,
конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с
ефективно използване на ресурсите, на „Програма за морско дело и рибарство”, но
не за повече от 5 /пет/ години, считано от датата на сключването му.
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3. Кратко описание на техническото предложение:"Организация за изпълнение на
поръчката" - В уводната част са описани общата цел и специфичните цели на
процедурата.
В следващата част е направено описание на предвидените дейности за
изпълнение, основните отговорности и дейности по време на изпълнение на
проекта, които експертния състав на участника е в готовност да изпълнява в срок и
в качество, и дефинирани от възложителя в техническата спецификация. В
предложението е предвидена етапност на изпълнението- в трите етапа
изпълнителят предвижда разпределението от момента на подписване на договора
до одобрение на изпълнените дейности от УО. Участникът е представил
очакваните резултати от настоящата ОП, документите с които ще се съобразява
при изпълнението, докладване( отчитане пред възложителя). Представена е
организацията на работа на екипа от експерти с описани задължения и
разпределяне на отговорности и дейности между членовете му, комуникация вътре
в екипа и с останалите участници в проекта, координация и съгласуване на
дейностите и други организационни аспекти, необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка.
В част четвърта е направено описание на начина на изпълнение на поръчкатапоследователност и координация на дейностите осигуряващи в максимална степен
и качество при изпълнението.В тази част е включено описание на комуникацията с
възложителя предвидена в няколко направления- месечна, седмични и непланирани
срещи. Направено е описание на дейностите и тяхната последователност, ведно с
отговорностите на всеки експерт, като същото е разработено към съответната
дейност по представените по-горе три етапа.
Към техническото предложение е разработен индикативен линеен график,
представящ последователността и продължителността на всички дейности. В
графика са посочени сроковете за изпълнение и етапите. В грапика освен
дефинираните от възложителя дейности
са описани и допълнителни. В
етап2(същински етап) допълнително предвижда екипът да изготви встъпителен
доклад и анализ на изпълнението. В следващата част на предложението са описани
мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, основно
насочени в контрол на сроковете за изпълнение.
4. Изпълнителят предлага цена на услугата: 8 120,00лв /осем хиляди сто и двадесет лв
без ДДС, или 9 744,00лв /девет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв/ с
ДДС. / Посочената цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката. /
Участникът декларира, че посочената цена включва всички разходи за изпълнение
на поръчката и няма да се променя през целия период на изпълнение на договора.
Посочената цена включва всички разходи за точното и качествено изпълнение на
поръчката в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България
Възложителят е определил по отношение на участниците критерии за подбор,
които се отнасят до:
1. техническите и професионалните способности.
Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП,
които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката.
Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на
поръчката.
Технически и професионални способности:
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I. Участникът да е изпълнил една дейност с предмет, идентичен или сходен с тези
на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се
разбира: дейности по управление изпълнението и/или отчитането на проект за
строителство на обект и/или икономически консултации при изпълнението на проект за
строителство на обект и/или юридически консултации при изпълнението на проект за
строителство на обект.
В офертата е представена Декларация за съответствие с критериите за подбор
/Образец №10/, в изпълнение на които участникът е декларирал изпълнен договор за
управление на дейностите на обект „Благоустрояване на улици в Община Симитли“ в
периода 01.10.2018г.-20.12.2018г. на стойност 20 000лв без ДДС.
Участникът е представил Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с
документи, които доказват извършената услуга.
Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването за изпълнена поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен този на
поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата е с цел
гаранция за възможностите на потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета
на поръчката, и завършване на проекта в сроковете и при условията предвидени в него.
Именно с цел гарантиране на недискриминационни и прозрачни условия, даващи
възможност за участие на голям кръг от заинтересовани лица, Възложителят е
поставил изискване за такъв малък брой изпълнени дейности през последните три
години. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП.
Като прегледа представената документация, комисията констатира съответствие на
представените данни от участника съгласно определения критерий за подбор – участникът
има изпълнена поне една идентична или сходна дейност през последните 3 години
съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
II. Участникът да разполага с персонал с определена професионална
компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Експерт – координатор на екипа:
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „Икономика“, „Архитектура,
строителство и геодезия“ или „Администрация и управление“, съгласно ПМС №
125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления или еквивалентна специалност.
Общ професионален опит по специалността – минимум 3 години
Специфичен опит като член на екип в изпълнение на услуга/дейност, свързана с
консултиране по подготовка и/или управление и/или мониторинг на проект/и.
Посоченият от участника експерт изцяло отговаря на поставените от възложителя
изисквания.
2. Експерт - юрист
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „право”,
професионално
направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
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Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар.
ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 3 години.
Специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с изготвяне на
юридически становища, или анализи, или оценки, или административни актове, във
връзка с изпълнение на програми и проекти.
Посоченият от участника експерт изцяло отговаря на поставените от възложителя
изисквания.
3. Експерт – Хидроинженер / ВиК, ХТС, ХМС /
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „Архитектура, строителство и
геодезия“, с придобита специалност „инженер на хидро инженерни съоръжения“,
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г.
за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални
направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 3 години;
Специфичен опит като член на екип в изпълнение на услуга/дейност, свързана с
осъществяване на мониторинг и техническа отчетност по изпълнението на одобрени
проекти.
Посоченият от участника експерт изцяло отговаря на поставените от възложителя
изисквания.
4. Финансов експерт
Квалификация и умения - висше образование, степен „магистър” или еквивалентна
образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше
образование по специалност от област професионално направление „Икономика“ или
еквивалентна специалност.
Професионален опит по специалността - минимум 3 години
Специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност свързана с верификация на
разходи и/или финансово отчетност по изпълнението на одобрени проекти.
Посоченият от участника експерт изцяло отговаря на поставените от възложителя
изисквания.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един
експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).
Участникът е отговорил на поставеното изискване – посочени са различни експерти
за изпълнение на всяка позиция, съгласно попълнената и подписана Декларация за
съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи,
които доказват професионална компетентност на лицата, в това число:

Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема
лицето при изпълнение на обществената поръчка);

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на
диплома, учебно заведение);
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Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер
на издадения документ, издател);

Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването за посочения брой технически лица е с цел гаранция за възможностите на
потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета на поръчката. Същият е гарант
за способностите на лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката.
Възложителят счита, че това изискване е предпоставка за завършване на проекта в
сроковете и при условията предвидени в него, като същевременно е гарант за качество и
спазване на всички изисквания. Именно с цел гарантиране на недискриминационни и
прозрачни условия, даващи възможност за участие на голям кръг от заинтересовани
лица, Възложителят е поставил изискване за такъв малък брой лица. От друга страна
посочения индивидуален опит на техническите лица, предполага и значително повисоката им индивидуална квалификация и опит, опит който гарантира индивидуалните
им способности и целящ постигане на високо качество на изпълнение. Посочения
критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП.
Комисията констатира съответствие на представените документи с поставените
по-горе изисквания.
III. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно
стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват управление
изпълнението и/или отчитането на проект и/или икономически консултации при
изпълнението на проект и/или юридически консултации при изпълнението на проект или
еквивалент.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изискваните.
Участникът е представил копие на валиден Сертификат за въведена система на
управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват „Проектиране в
строителството и консултантски услуги в строителството“ /текуща сертификация
21.05.2019г.; дата на валидност – 20.05.2022г./
Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването участниците да прилагат системи за управление на качеството е с цел
гаранция за възможностите на потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета
на поръчката при стриктно спазване на изискванията за качество при изпълнението на
поръчката. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП.
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Комисията констатира съответствие на представените документи с поставените погоре изисквания.
Извод: На основание на разгледаните документи и проследяване на поставените
критерии,членовете на комисията единодушно приемат решение, че не са налице
обстоятелства за отстраняване на участника: Офертата на участника отговаря на дадените
от възложителя указания; отговаря на обявените от възложителя условия/изисквания/;
съответства на предмета на поръчката и на действащото законодателство.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя за личното
състояние на участника и критериите за подбор и изискванията по отношение на
техническото и финансово предложение, посочени в документацията за участие,
комисията реши:
Допуска участника „Крумов Консулт“ ЕООД до по-нататъшно участие в
процедурата – оценка на техническото и финансово предложение.
VІ. Критерий за възлагане: Обществената поръчка се възлага въз основа на
„икономически най-изгодна оферта", която се определя чрез критерия „Oптимално
съотношение качество/цена”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата,
отговарят на критериите за подбор и не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, съгласно предварително обявените условия на Възложителя, както и
които са оформени съгласно изискванията на Възложителя, подробно разписани в
указанията към участниците и в образците на представените документи, подлежат на
комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Oптимално съотношение
качество/цена”.
Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на
комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им
тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки
показател. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на
получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по
определените в Методиката за оценка показатели.
Показатели за оценка
К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.
К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална
оценка - 50 точки.
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2 , КО има максимална стойност 100 точки.
К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50, където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на Показателя К1 – Предложена цена.
Предвид наличието само на едно предложение, на Участник „Крумов Консулт“ ЕООД,
което е съпоставимо само със себе си, оценяването води до получаване на максимален
брой точки, поради което в тази част методиката се приложи от комисията формално.
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К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си
предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно
Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.
Показателят се изчислява по следния начин:
К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката
макс.50
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
30
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
40
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично
едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
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е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични и трите посочени обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
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поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
участник „Крумов Консулт“ ЕООД по същество, като провери, анализира
представената документация, като мотивирано изразява своето становище, както
следва:
Оценка и мотиви по показател К2: Организация за качествено изпълнение на
поръчката:
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как
се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са
необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и
етапи за изпълнение.
Участникът изцяло е покрил минималните изисквания на възложителя.
Едновременно с това комисията констатира и следното:
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, защото са налични и трите посочени
обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача - в част организационна структура са подробно
представени задълженията и отговорностите на Експерт-координатор на екипаРъководител, експерт -юрист, експерт-Хидроинженер и финансов експерт;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - в част организационна
структура е показано кои експерти времево ще са натоварени по специално с конкретна
дейност и поддейност, както и кои ще работят в съвкупност;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката - в част
координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно
изпълнение са описани дейностите ведно с отговорностите на всеки експерт и съобразно
всеки етап- от подписване на договора, мобилизация, получаване на документи,
изпълнение на дефинираните от възложителя дейности до одобрение на изпълнението от
УО, окончателно плащане и приключване.
На основание на изложеното, комисията определя оценка на показател К2=50т.
Определяне на Комплексна оценка /КО/ на офертата:
Участник
К1
К2
КО
„Крумов Консулт“ ЕООД
50
50
100
След като приключи своята работа, комисията взе единодушно следните РЕШЕНИЯ:
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Класира участника съгласно получената комплексна оценка, както следва:
I място участник „Крумов Консулт“ ЕООД, с комплексна оценка 100т.
Длъжностните лица от комисията предлагат изпълнението на дейността, предмет на
настоящата обществена поръчка да се възложи на „Крумов Консулт“ ЕООД, с получени
100т. комплексна оценка, като бъде сключен договор по така обявената процедура. Преди
сключването на договор за обществена поръчка възложителят да изиска от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с поставените критерии за
подбор.
Комисията приключи своята работа в 16.00ч на 9.08.2019г., като състави в един
екземпляр и подписа единодушно настоящия протокол от своята работа.
Приложения:
1. Оферта – 1 бр.
2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 3 броя.
Длъжностни лица: (п)
Заличен подпис съгл. чл.36а,
ал. 3 от ЗОП

Божана Вълкова-Чампарова
(п) Заличен подпис съгл. чл.36а,
ал. 3 от ЗОП

Мадлен Вълчева
(п) Заличен подпис съгл. чл.36а,
ал. 3 от ЗОП
Анастасия Любенова

Днес 13.08.2019г., приемам протокола от работата на комисията, подписан от членовете й
по горе и
Утвърждавам работата на комисията на 13.08.2019г.
Възложител: (п) Заличен подпис съгл. чл.36а,
ал. 3 от ЗОП
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