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П Р О Т О К О Л 

 

 

 От дейността на комисия, назначена със заповед № 166/10.08.2018г. за 

разглеждане и оценка на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет:Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация на два обекта от 

общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин" 

 

 

Съгласно заповед № 166/10.08.2018 г. на Кмета на Община Грамада, комисия в състав: 

Председател:  

Станислава Людмилова с квалификация: правоспособен юрист 

Членове:    

1. инж.агр. Ирена Димитрова 

  на длъжност: Директор Обща администрация към Община Грамада 

2. Костадинка Костадинова  

на длъжност: н-к „ФСД” към Община Грамада 

 

Резервен член на комисията:  

1. Десислава Станкова 

на длъжност: главен специалист към Община Грамада 

 

 се събра със задача: да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с горепосочения предмет. 

От деловодството на  община Грамада, бе представен на комисията регистър с подадените  

оферти, ведно с получените 4 (четири) броя  оферти.   

 

1.Оферта №1 от „ПроактивТийм” ЕООД - постъпила в 15:27 ч. на 08.08.2018 год. 

2. Оферта №2 от „Консулт СС” ЕООД - постъпила входена в 15:30 ч. на 08.08.2018 год 

3.Оферта №3 от „Проконсулт и Управление” ЕООД - постъпила в 15:31 ч. на 08.08.2018 год. 

4. Оферта №4 от „ПроджектПартнерс” ЕООД - постъпила в 12:25 ч. на 09.08.2018 год. 

 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха представители на участниците или 

представители на средствата за масова информация. 

 

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха и подписаха  

декларации за обстоятелствата  по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал.9 и ал..l3 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към проверка за наличието на непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване.  

 

1.Комисията отвори офертата на „Проактив Тийм” ЕООД с административен адрес:гр. 

София, ж.к.“Лагера“, бл.38, вх.А, ап.34. Офертата се намери в непрозрачна запечатана 

опаковка, като цялата документация се съдържа в 1 черна папка с меки корици.  
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Председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника – 39800.00 лв. без 

ДДС. 

 

2.Комисията отвори офертата на „Консулт -СС” ЕООД с административен адрес: гр. Варна, 

ж.к „Младост“ бл.№147, вх.10, ап.150. Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, 

като цялата документация се съдържа в 1 черна папка с меки корици.  

 

Председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника -  39 000.00 лв. без 

ДДС. 

 

3.Комисията отвори офертата на „Проконсулт и Управление” ЕООД с административен 

адрес: гр. София, ж.кл „Люлин 3“, бл.388, ет.3, ап.17. Офертата се намери в непрозрачна 

запечатана опаковка, като цялата документация се съдържа в 1 лилава папка с меки корици. 

 

Председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника - 21880 лв. без ДДС 

 

4.Комисията отвори офертата на„ПроджектПартнерс” ЕООДсадминистративен адрес: гр. 

София, ул.“Проф.Г.Брадистилов“№6, ет.4. Офертата се намери в непрозрачна запечатана 

опаковка, като цялата документация се съдържа в 1 оранжева папка с меки корици.  

 

Председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника -  30 000.00 лв. без 

ДДС. 

 
С изпълнение на посочените дейности, публичното заседание на комисията приключи в 10,30 часа.на 

10.08.2018 г. 

 

На закрити заседания на 10.08.2018г, 14.08.2018г., 31.08.2018г. и 03.09.2018г., Комисията продължи 

работата си, като пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти. 

 

 

Оферта на участник „ПроактивТийм” ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи: 

1. Списък  – опис на документите (образец 1) – 1бр.  

2. Административни сведения на участника (образец 2)– 1 бр.  

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП (образец 3) – 1бр. 

4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 (оразец 4)– 1бр. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (образец 5) – 1 бр.  

6. Справка  за  реализиран минимален оборот  от дейности  попадащи в обхвата на 

поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността (образец -8) – 1бр. 

7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (образец 9) - 1бр. 

8. Списък на екипа отговорен за изпълнение на поръчката по обр. 10- 1бр. 

9. Сертификат ISO 9000:2015-1бр.(копие)с обхват –Разработване на анализи, стратегии, 

планове и проекти. Консултации по подготовка и управление на проекти. Организиране на 

специализирани обучения и семинари 

10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП (образец 11) – 1бр. 

11. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС (образец 12) – 1 бр. 

12. Техническо предложение –1бр. 



3 

 

13. Декларация за съгласие с клаузите по договора (образец 14) – 1бр. 

14. Декларация за срока на валидност на офертата (образец 15) – 1 бр. 

15. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки (образец 16)  

– 1бр.  

16. Ценово предложение ( образец № 17) - 1 бр.  

 

Въз основа на представените документи, комисията установи, че участникът отговаря 

на поставените критерии за подбор, които се отнасят до: 

1.Икономическо и финансово състояние: Участникъте реализирал минимален оборот  от 

дейности  попадащи в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността в размер на 

80 000.00 лв без ДДС - Оборот от услуги сходни с обхвата на поръчката за последните 3 

години, а именно:   подготовка и/или управление на проекти по оперативни програми, програми 

за трансгранично, транснационално сътрудничество, предприсъединителни или други 

програми за финансова подкрепа/планове или инструменти/политики, финансирани от 

европейски или други международни донори или националния бюджет. 

Съгласно представената от участника Справка за оборота от услуги  в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката (образец №8), реализирания оборот за 2015, 2016 и 2017 г. е 1 318 000.00 

лв. 

 

2.Технически и професионални способности. 

Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор за технически и 

професионални способности: 

2.1 Участникът е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този 

на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата Под 

услуга идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: „изпълнение на 

услуга с предмет – консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти по 

оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество, 

предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет. 

 Участникът притежава опит в изпълнение на услуги сходни с предмета на поръчката, като 

е посочил изпълнение на 2 услуги. 

 2.2.Участникът разполага с екип за изпълнение на поръчката, съответстващ на 

изискванията на Възложителя и който включва:  

 Ръководител екип, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование –  висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна 

образователна степен придобита в чужбина минимум 3 години опит като ръководител на екип 

при изпълнение на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти по 

оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество, 

предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет) 

Ключов експерт 1, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Право“, съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионално направление, приет с ПМС № 125/ 

24.06.2002 г., или еквивалентно.  Специфичен професионален опит: изготвяне на тръжни 
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документации за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП – за строителство и 

строителен надзор, участие в екип като експерт при управление изпълнението и отчитането на 

инвестиционен проект ). 

 Ключов експерт 2,  който отговаря на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионално 

направление, приет с ПМС № 125/ 24.06.2002 г., или еквивалентно. Професионален  опит: 

минимум 5 години опит по специалността). 

3.Участникът прилага  система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2015  с  обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а имено: 

консултантски услуги в сферата на подготовка и управление на проекти. 

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши, че следва да разгледа 

техническото предложение на участник „ПроАктивТийм ” ЕООД, гр. София, тъй като за 

него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от Възложителя 

минимални изисквания за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане техническото предложение на участника 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:  

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове и  

правила, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Приема изцяло всички изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, 

включително проекта на договора 

3. Предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

Участникът е представил организация за изпълнение на следните дейности от обхвата на 

поръчката: 

Дейност 1: Подготовка и окомплектоване на  документациите от проведените процедури  

за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане изпълнение на дейностите по проекта 

след подписване на договор за БФП №05/07/2/0/00383  във връзка с  осъществяване на 

последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие”, съгласно чл.50 на Наредба №12 от 25.07.2016 

г. на МЗХ. 

Дейност2.Оказване на юридическа помощ и консултации на Възложителя при 

осъществяване на последващ контрол по реда на чл. 50 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ 

от страна на ДФ „Земеделие”. 

Дейност 3. Подготовка на писма и документи във връзка с настъпили промени в 

техническите  проекти в обхвата на проекта необходими за съгласуване с ДФ „Земеделие”, 

съгласно  чл. 51 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ. 

Дейност 4. Оказване на юридическа помощ при подготовка на искания за изменение и/или 

допълнение на договора за предоставяне на финансова помощ, съгласно чл. 52 на Наредба №12 

от 25.07.2016 г. на МЗХ  във връзка с настъпили промени в техническите проекти  на 

инвестициите  в обхвата на проекта. 

Дейност 5. Изготвяне на заявка за авансово плащане (по образец на ДФЗ), след 

осъществен последващ контрол от ДФ „Земеделие” на проведените от Възложителя процедури 

за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП във връзка с изпълнение на проекта и 

окомплектоването й с изискуемите документи. 
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Дейност 6. Съдействие  за изпълнението на проекта  - организиране и провеждане на 

работни срещи с участниците в изпълнението на проекта , в т.ч: община Грамада, изпълнител  

на СМР, СН, АН  и др 

Дейност 7.Съдействие на изпълнителите избрани за изпълнение на СМР, СН и АН при 

изготвяне и окомплектоване на необходимите документи и образци на документи посочени в 

указанията  на ДФ „Земеделие” за изпълнение и отчитане на проектите. 

Дейност 8. Изготвяне  на  Заявка за окончателно плащане по договор №  №05/07/2/0/00383 

в съответствие с изискванията на ДФЗ. 

 

Участникът е представил план за работа за периода на изпълнение на предмета на 

поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката  

и отговорните ключови експерти за тяхното изпълнение. 

 

Комисията след като се запозна обстойно с предложението на участника установи, че 

предложената от участника организация за изпълнение на поръчката отговаря на поставените 

от Възложителя изисквания, а именно: 

1.Участникът е представил  вижданията си, относно  начина на  изпълнение на всяка една 

от дейностите включени в Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на  

поръчката 

2.Участникът е представил план за работата на ключовия екип за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката. 

3.Дейностите в предложението на участника съответстват на техническата спецификация 

на Възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на 

участникПроактивТийм” ЕООД 
 

 

Оферта на участник  „Консулт СС” ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи: 

 

1. Списък  – опис на документите (образец 1) – 1бр.  

2. Административни сведения на участника (образец 2)– 1 бр.  

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП (образец 3) – 1бр. 

4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 (оразец 4)– 1бр. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (образец 5) – 1 бр.  

6. Справка  за  реализиран минимален оборот  от дейности  попадащи в обхвата на поръчката 

за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността (образец -8) – 1бр. 

7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (образец 9) - 1бр. 

8. Списък на екипа отговорен за изпълнение на поръчката по обр. 10- 1бр. 

9. Сертификат ISO 9000:2015-1бр.(копие)с обхват – управленченски и юридически 

консултации, изготвяне на всички видове анализи, изготвяне на заявления за подпомагане, 

тръжни документации, разработване и управление на проекти. 

10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП (образец 11) – 1бр. 

11. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС (образец 12) – 1 бр. 

12. Техническо предложение –1бр. 

13. Декларация за съгласие с клаузите по договора (образец 14) – 1бр. 



6 

 

14. Декларация за срока на валидност на офертата (образец 15) – 1 бр. 

15. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки (образец 16)  – 

1бр.  

16. Ценово предложение ( образец № 17) - 1 бр.  

 

Въз основа на представените документи, комисията установи, че участникът отговаря 

на поставените критерии за подбор, които се отнасят до: 

1.Икономическо и финансово състояние: Участникъте реализирал минимален оборот  от 

дейности  попадащи в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността в размер на 

80 000.00 лв без ДДС – „Оборот от услуги сходни с обхвата на поръчката за последните 3 

години, а именно:   подготовка и/или управление на проекти по оперативни програми, програми 

за трансгранично, транснационално сътрудничество, предприсъединителни или други 

програми за финансова подкрепа/планове или инструменти/политики, финансирани от 

европейски или други международни донори или националния бюджет” 

Съгласно представената от участника Справка за оборота от услуги  в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката (образец №8), реализирания оборот за 2015, 2016 и 2017 г. е 236 722.03  

лв. 

 2.Технически и професионални способности. 

 2.1Участникът  е  изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този 

на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

 Под услуга идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: 

„изпълнение на услуга с предмет – консултантски услуги за подготовка и/или управление на 

проекти по оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално 

сътрудничество, предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет. 

 Участникът притежава опит в изпълнение на услуги сходни с предмета на поръчката, като 

е посочил изпълнение на 3 услуги. 

 2.2 Участникът разполага с екип за изпълнение на поръчката, съответстващ на 

изискванията на Възложителя и който включва:  

 Ръководител екип, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование –  висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна 

образователна степен придобита в чужбина минимум 3 години опит като ръководител на екип 

при изпълнение на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти по 

оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество, 

предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет) 

Ключов експерт 1, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Право“, съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионално направление, приет с ПМС № 125/ 

24.06.2002 г., или еквивалентно.  Специфичен професионален опит: изготвяне на тръжни 

документации за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП – за строителство и 

строителен надзор, участие в екип като експерт при управление изпълнението и отчитането на 

инвестиционен проект ). 
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 Ключов експерт 2,  който отговаря на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионално 

направление, приет с ПМС № 125/ 24.06.2002 г., или еквивалентно. Професионален  опит: 

минимум 5 години опит по специалността). 

3.Участникът прилага  система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2015 с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а имено: 

консултантски услуги в сферата на подготовка и управление на проекти. 

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши, че следва да разгледа 

техническото предложение на участник „Консулт СС” ЕООД, гр. Варна, тъй като за него не 

са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от Възложителя 

минимални изисквания за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:  

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове и  

правила, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Приема изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, 

включително проекта на договора 

3. Предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

В първата част, участникът е представил следните методи за изпълнение на поръчката: 

Преглед на документи; Анализ на текущото състояние; Изготвяне на план за работа; 

Наблюдение изпълнението на дейностите по проекта; Оценка и  Отчитане,  като е обосновал 

предлаганите методи с оглед дейностите в обхвата на поръчката. 

Участникът е представил етапите на изпълнение на проекта  и  дейностите в обхвата на 

поръчката съотносимикъмвсеки един етап. 

За изпълнение на поръчката, участникът е предложил следната организация за изпълнение  

в т.ч. по  етапи и дейности: 

Етап 1: Подготовка. Предложени дейности: запознаване с основните документи съставени 

преди подписване на договор за изпълнение на проект„Рехабилитация на два обекта от 

общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин” (заявление за 

кандидатстване, договор №05/07/2/0/00383, технически проект, кореспонденция с ДФЗ и др.). 

Етап 2: Анализ. Предложени дейности: обобщаване на информацията, получена чрез Етап 

1, анализиране и изготвяне на план за действие. 

Етап 3 – Изпълнение: Предложени дейности:  

1. Подготовка и окомплектоване на документациите от проведените процедури  за избор 

на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане изпълнение на дейностите по проекта след 

подписване на договор за БФП №05/07/2/0/00383, във връзка със задължението на ДФ 

„Земеделие”, за осъществяване на последващ контрол,  съгласно чл.50 на Наредба №12 от 

25.07.2016 г. на МЗХ. В тачи част, участникът е обособил следните поддейности:  

Окомплектоване на документацията от проведена процедура по реда на ЗОП за възлагане 

изпълнението на 3 обществени поръчки. 

Участникът е посочил документите които ще подготви в изпълнение на дейността. 

2. Оказване на юридическа помощ и консултации на Възложителя  при осъществяване на 

последващ контрол по реда на чл. 50 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ. В тази част, 
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участникът е посочил документите, които ще бъдат изготвени и представени на Възложителя 

във връзка с изпълнение на дейността. 

3. Подготовка на писма и документи във връзка с настъпили промени в техническите  

проекти в обхвата на проекта необходими за съгласуване с ДФ „Земеделие”, съгласно чл. 51 на 

Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ.  

В тази част, участникът е представил описание на поддейностите необходими за 

изпълнение на дейността. 

4. Оказване на юридическа помощ при подготовка на документи за изменение и/или 

допълнение на договора за предоставяне на финансова помощ, съгласно чл. 52 на Наредба №12 

от 25.07.2016 г. на МЗХ във връзка с настъпили промени в техническите проекти, количествено 

-стойностните сметки при изпълнение на СМР. В тази част, участникът е посочил документите, 

които ще бъдат изготвени и представени на Възложителя във връзка с изпълнение на дейността. 

5. Изготвяне на заявка за авансово плащане (по образец на ДФЗ), след осъществен 

последващ контрол от ДФ „Земеделие” на проведените от Възложителя процедури за възлагане 

на обществени поръчки по реда на ЗОП във връзка с изпълнение на проекта  и 

окомплектоването й с изискуемите документи. В тази част, участникът е посочил документите, 

които ще бъдат изготвени и представени на Възложителя във връзка с изпълнение на дейността. 

6. Съдействие за изпълнението на проекта  - организиране и провеждане на работни срещи 

с участниците в изпълнението на проекта, в т.ч: община Тополовград, изпълнител  на СМР, СН, 

АН  и др. В тази част, участникът е представил методите и начини за изпълнение на дейността. 

7.Съдействие на изпълнителите избрани за изпълнение на СМР, СН и АН при изготвяне 

и окомплектоване на необходимите документи и образци на документи посочени в указанията  

на  ДФ „Земеделие” за изпълнение и отчитане на проекта. 

В тази част, участникът е посочил документите, които ще бъдат изготвени и представени 

на Възложителя във връзка с изпълнение на дейността. 

9. Изготвяне на  Заявка за окончателно плащане по договор № 05/07/2/0/00383в 

съответствие с изискванията на ДФ „Земеделие” (по образец на ДФЗ) в т.ч: 

- Окомплектоване на изискуемите общи и специфични документи към Заявката за 

окончателно плащане съгласно условията на ДФЗ; 

- Кореспонденция с ДФЗ при възникнала необходимост за предоставяне на 

допълнителни документи и информация; 

- Изготвяне на Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за окончателно 

плащане. 

В тази част, участникът е посочил документите, които ще бъдат изготвени и представени 

на Възложителя във връзка с изпълнение на дейността, както и документите, които ще бъдат 

изготвени и представени на Възложителя. 

В табличен вид, участникът е представил План за работа на екипа за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката, който включва посочените етапи и дейности за изпълнение, 

срок на изпълнение, ангажираните лица от екипа на участника за изпълнение на поръчката и 

очакваните резултати.   

 

Комисията след като се запозна обстойно с предложението на участника установи, че 

предложената от участника организация за изпълнение на поръчката отговаря на поставените 

от Възложителя изисквания, а именно: 

1.Участникът е представил  вижданията си, относно  начина на  изпълнение на всяка една 

от дейностите включени в Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на  

поръчката 

2.Участникът е представил план за работата на ключовия екип за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката. 
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3.Дейностите в предложението на участника съответстват на техническата спецификация 

на Възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на 

участник „Консулт СС”ЕООД  

 

 

Оферта на участник„Проконсулт и Управление” ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи: 

1. Списък  – опис на документите (образец 1) – 1бр.  

2. Административни сведения на участника (образец 2)– 1 бр.  

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП (образец 3) – 1бр. 

4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 (оразец 4)– 1бр. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (образец 5) – 1 бр.  

6. Справка  за  реализиран минимален оборот  от дейности  попадащи в обхвата на 

поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността (образец -8) – 1бр. 

7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (образец 9) - 1бр. 

8. Списък на екипа отговорен за изпълнение на поръчката по обр. 10- 1бр. 

9. Сертификат ISO 9000:2015-1бр.(копие) с обхват –  консултантски услуги по проучване 

и подготовка на проекти за кандидастване за финансиране, чрез еврофондове и дпуги 

финансови инструменти, консултиране при управление при реализацията и отчитането  им, 

инвеститорски контрол на инвестиционни проекти. 

10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП (образец 11) – 1бр. 

11. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС (образец 12) – 1 бр. 

12. Техническо предложение –1бр. 

13. Декларация за съгласие с клаузите по договора (образец 14) – 1бр. 

14. Декларация за срока на валидност на офертата (образец 15) – 1 бр. 

15. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки (образец 16)  

– 1бр.  

16. Ценово предложение ( образец № 17) - 1 бр.  

 

Въз основа на представените документи, комисията установи, че участникът отговаря 

на поставените критерии за подбор, които се отнасят до: 

1. Икономическо и финансово състояние: 

Участникът е реализирал минимален оборот от дейности  попадащи в обхвата на 

поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността в размер на 80 000.00 лева без ДДС. 

Оборот от услуги сходни с обхвата на поръчката за последните 3 години, а именно:   

подготовка и/или управление на проекти по оперативни програми, програми за трансгранично, 

транснационално сътрудничество, предприсъединителни или други програми за финансова 

подкрепа/планове или инструменти/политики, финансирани от европейски или други 

международни донори или националния бюджет. 

 Съгласно представената от участника Справка за оборота от услуги  в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката (образец №8), реализирания оборот за 2015, 2016 и 2017 г. е 144 000.00 

лв. 

 2.Технически и професионални способности. 
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 1.Участникът е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен  или сходен с този 

на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата  

 Под услуга идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: 

„изпълнение на услуга с предмет – консултантски услуги за подготовка и/или управление на 

проекти по оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално 

сътрудничество, предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет. 

 Участникът притежава опит в изпълнение на услуги сходни с предмета на поръчката, като 

е посочил изпълнение на 4 услуги сходни с предмета на поръчката. 

 2.Участникът разполага с екип за изпълнение на поръчката, съответстващ на изискванията 

на Възложителя и който включва:  

 Ръководител екип, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование –  висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна 

образователна степен придобита в чужбина минимум 3 години опит като ръководител на екип 

при изпълнение на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти по 

оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество, 

предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет) 

Ключов експерт 1, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Право“, съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионално направление, приет с ПМС № 125/ 

24.06.2002 г., или еквивалентно.  Специфичен професионален опит: изготвяне на тръжни 

документации за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП – за строителство и 

строителен надзор, участие в екип като експерт при управление изпълнението и отчитането на 

инвестиционен проект ). 

 Ключов експерт 2,  който отговаря на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионално 

направление, приет с ПМС № 125/ 24.06.2002 г., или еквивалентно. Професионален  опит: 

минимум 5 години опит по специалността). 

3.Участникът прилага  система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а имено: 

консултантски услуги в сферата на подготовка и управление на проекти. 

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши, че следва да разгледа 

техническото предложение на участник „Проконсулт  и управление ” ЕООД, гр. София, тъй 

като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от 

Възложителя минимални изисквания за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:  
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1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове и  

правила, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Приема изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, 

включително проекта на договора 

3. Предлага следната организация за изпълнение на поръчката 

- Съображения на участника относно целите и задачите на поръчката; 

- Представяне на участника; 

- Екип за изпълнение на поръчката и мотиви относно състава на екипа. 

-Методи за изпълнение на поръчката за управление на проект; 

- Нормативна база за изпълнение на поръчката; 

- Организация за изпълнение на договора 

В тази част, участника е допуснал фактическа грешка по отношение наименованието на 

обществената поръчка, като е посочил„Консултантски услуги с предмет: Реконструкция на 

общински пътища на територията на община  Грамада, финансиран по ПРСР, подмярка 7.2” 

За ефективното изпълнение на дейностите от поръчката „участникът предвижда изпълнението 

на следните основни дейности” 

„1.Задълбочено проучване на актуалното състояние на проекта, на разработките, на ДФБП, на 

подготвените документации за процедиране. 

2.Преглед на наличните и разработени за целите на проектите с еврофинансиране процедури за 

работа на администрацията. 

3.Съдействие при разработване и допълване на процедурите от Процедурния наръчник на 

общината. 

4.Разработване на механизъм и регламент на взаимодействие на Външната техническа помощ  

с общинска администрация и администрация на възложителя. 

5. Разработване съвместно с Възложителя, на подробен план – график за цялостната реализация 

на проекта от поръчката. 

6.Подготовка, организиране и провеждане на необходимите обществени поръчки, осигуряващи 

всички дейности с изпълнители, както и на съответните възникнали проблеми в процеса на 

изпълнение. 

7.Изпълнение на всички дейности свързани с изпълнението им, за цялостна реализация на 

ДФБП – основно администриране, управление, координиране, организиране, взаимоотношение 

с органите на ДФЗ-РА, спазване на основното законодателство и нормативните изисквания на 

Програмата. 

8. Осигуряване и съдействие при планирането, подготовката и осигуряването на цялостното 

финансиране на предвидените с ДБФП дейности. 

9.Документално  осигуряване на изпълнението и архивирането на реализацията на проекта 

10.Недопускате на финансови корекции и явление „нередност” в изпълнението на поръчката” 

 

„За ефективното изпълнение на дейностите от поръчката „участникът предвижда изпълнението 

на следните основни дейности” 

„1.Задълбочено проучване на актуалното състояние на проекта, на разработките, на 

ДФБП, на подготвените документации за процедиране. 

2.Преглед на наличните и разработени за целите на проектите с еврофинансиране 

процедури за работа на администрацията. 

3.Съдействие при разработване и допълване на процедурите от Процедурния наръчник 

на общината. 

4.Разработване на механизъм и регламент на взаимодействие на Външната техническа 

помощ с общинска администрация и администрация на възложителя. 
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5.Разработване съвместно с Възложителя, на подробен план – график за цялостната 

реализация на проекта от поръчката. 

6.Подготовка, организиране и провеждане на необходимите обществени поръчки, 

осигуряващи всички дейности с изпълнители, както и на съответните възникнали проблеми в 

процеса на изпълнение ако не са изпълнени или възникнали по време на изпълнението на 

проекта. 

7.Изпълнение на всички дейности свързани с изпълнението им, за цялостна реализация 

на ДФБП – основно администриране, управление, координиране, организиране, 

взаимоотношение с органите на ДФЗ-РА, спазване на основното законодателство и 

нормативните изисквания на Програмата. 

8. Осигуряване и съдействие при планирането, подготовката и осигуряването на 

цялостното финансиране на предвидените с ДБФП дейности. 

9.Документално  осигуряване на изпълнението и архивирането на реализацията на 

проекта. 

10.Недопускате на финансови корекции и явление „нередност” в изпълнението на 

поръчката” 

В рамките на 5 страници в точки и подточки, участникът е описал разширено задачите, 

които ще изпълни, свързани с посочените методи и условия на реализиране на поръчката в 

направления.  

 Описание на дейностите по управление на поректа, в т.ч:  

В Група административни дейности, участникът е посочил дейности, несъответстващи на 

дейностите посочени в техническата спецификация на Възложителя, като: 6.1.1.4 „ съдействие 

и дейности в подкрепа на изпълнението на обекта по организирането на администрацията на 

възложителя в съответствие с правилата на програмата и договора за БФП”; 6.1.1.5 „Съдействие 

на Възложителя по установяване и прилагане на процедурите, необходими за управление на 

проекта-процедура за проверка на място, с необходимите документи, процедура СФУК, 

процедура по нередности, процедура за организарене и управление на архива на проекта и 

други от Процедурния наръчник, 6.1.1.10 „Съдействие на Възложителя и подготовка на 

документациите за финансиране, докладване и отичтане на изпълнението и напредъка на 

проекта” 

 

В група Правни дейности, участникът  е посочил дейности несъотвестващи на дейностите 

посочени в техническата спецификация на Възложителя: подт.6.1.2.4 „Подготовка на 

стратегията на Възложителя за организиране изпълнението на дейностите, съгласно ДБФП, ако 

не са проведени и организирани” 

 

В група Подпомагане на инвестиционните дейности на Възложителя,  участникът  е 

посочил дейности несъотвестващи на дейностите посочени в техническата спецификация на 

Възложителя:6.1.3.2 „Съдействие при подготовка на задания за проектиране и на технически 

спецификации при подготовка на процедурите за обществени поръчки, когато не са проведени, 

или се налага допълнителното им  организиране съгласно ЗОП(например чл.90 или други 

непредвидени СМР…..”; 6.1.3.4 „Съдействие на Възложителя за оценка и процедури за 

приемане и одобряване на проектните разработки и сметни документации”; 6.1.3.15 

„Съдействие на, контрол и подпомагане на Възложителя и управлениета на проекта при 

спазване на мерките за безоопасност на труда и опазване на околната среда, както и на 

организацията на изпълнението” 

 

В група финансови дейности,участникът  е посочил дейности несъотвестващи на 

дейностите посочени в техническата спецификация на Възложителя:т.6.1.4.5  в частта 

„осигуряване на необходимите средства за финансиране на проекта” 
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В група организационни дейности, участникът  е посочил дейности несъотвестващи на 

дейностите посочени в техническата спецификация на Възложителя: 6.1.6.1 „Подпомагане на 

възложителя при организиране на добавки или актуализация на наръчника от процедурите на 

Възложителя, свързани с управлението на проекта – основно СФУК, проверки на място, архив”; 

6.1.4 „Технически контрол за точното изпълнение на проектните разработки”; 6.1.7.2 

„Съдействие при техническия контрол на използваните материали, съвместно със строителен 

надзор и администрацията на възложителя”; 6.1.7.4 „Съдействие на администрация на 

възложителя при контрола и измерването на количествата за актуване на проекта” 

В табличен вид участникът е представил описание на етапите в управлението на проекта, 

като към всеки етап са посочени основни задачи за изпълнение, изпълнители и създаваните 

документи. В посочените 8 етапа за управление на проекта, участникът е предложил за 

изпълнение задачи, които не съответстват на дейностите в техническата спецификация на 

Възложителя, както следва: 

1.Подготвителен 

2. Проучвателен – задачи  №3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 

3.Организационен – задача №1 

5.Изпълнителски етап – задачи №3, 5, 6, 8,9, 11 (в частта за междинни искания за 

възстановяване на средства), 12, 13 

6.Контрол на количество и качество – задачи №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

7. Съдействие при организационните дейности – задача №1 

8. Заключителен  и отчетен етап – задачи №1, 2, 4, 6. 

 

В предложението си, участникът е представил организационна структура във вид на 

органиграма отразяваща вижданията за взаимоотношенията на участника с другите участници 

в изпълнението на инвестиционния проект и ролята на предложените експерти, както и 

представяне отново на дейности и задачи за подпомагане изпълнението и отчитането на 

реализацията на обектите от Договор за финансово подпомагане. В тази част, участникът е 

предложил следните дейности, които не съответстват на техническата спецификация на 

Възложителя за изпълнение на поръчката:  

-„Преглед, установяване на състоянието и предвиждане на разработване и допълване на 

процедури от Процедурния наръчник на общината” 

- „Съдействие при организиране на администрацията на възложителя чрез състав, видове 

задачи и разпределението им”; 

- „Изготвяне на стратегия, планове, графици за организиране на обшествените поръчки”; 

-„Идзготвяне на списъци с необходимите тръжни документации по ДБФП, ако не са проведени 

или завършени”; 

- „Изготвяне на съдаржанеие на тръжните документации, които не са завършени”; 

-„Подготовка на техническите документи за тръжните процедури, които не са завършени”; 

- „Съдействие на възложителя при подготовката и процедирането на всички необходими 

процедури за управлението на проекта – СФУК, регламентиране на отношенията на 

администрацията на възложител, външната техническа помощ, процедура по нередност, 

процедура по организаране на архива, процедура провеждане на тръжтните процедури”; 

-„Съдействие на възложителя при организиране на законосъобразен инвестиционен процус 

съгласно ЗУТ -…………………….”; 

- „Съдействие на възложителя при откриване на строителството и площадките по ЗУТ” 

- „Съдействие на възложителя при контрола на изпълнение на обектите” 

В тази час, участникът е представил значението на „техническата помощ” в организационните 

мерки за подпомагане изпълнението на проекта и е описал  дейностите, които ще изпълни, в т.ч 
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и на съдействие при осигуряване финансирането на проекта, дейност, което не е в обхвата на 

техническата спецификация на Възложителя. 

 

Участникът е представил разпределението на предложените задачи по „отговорни 

изпълнители” в посочените етапи на изпълнение на поръчката,  в които част от задачите и 

дейностите не отговарят на посочените в техническата спецификация на Възложителя. 

 

Въз основа на констатираните  несъответствия в техническото предложение на участника 

със изискванията на Възложителя, комисията взе следното решение: 

Отстранява от участие в  обществената поръчка участник „Проконсулт и 

управление” ЕООД,  тъй като е налице несъответствие между дейностите посочени в 

техническата спецификация на Възложителя и дейностите посочени в техническото 

предложение на участника  за изпълнение на поръчката. 
 

 

Оферта на участник „ПроджектПартнерс” ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи 

1. Списък  – опис на документите – 1бр.  

2. Административни сведения – 1 бр.  

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – 1бр. 

4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 – 1бр. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – 1 бр.  

6. Справка за реализиран минимален оборот за последните 3 години  от дейности 

сходни с предмета на поръчката, по обр.8 – 1 бр. 

7. Списък на идентични услуги сходни с предмета на поръчката за последните 3 год, 

по обр.9- 1бр. 

8. Списък на екипа отговерен за изпълнение на поръчката  по обр. 10- 1бр. 

9. Сертификат ISO :2015-1бр. с обхват: професионални  консултации за подготовка 

и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз, програми за 

териториално сътрудничество и други международни програми, програми в областта на 

възобновяеми енергийни източници, проекта за възобновяване и опазване на околната среда, 

проекти за изграждане на екотуристическа инфраструктура и юридически консултации при 

подготовката и управлението на проекти. 

10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – 1бр. 

11. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – 1 бр. 

12. Техническо предложение – 1бр. 

13. Декларация за съгласие с клаузите по договора – 1бр. 

14. Декларация за срока на валидност на офертата – 1 бр. 

15. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и иосигуровки по 

обр. 16 – 1бр. 

16. Ценово предложение по образец № 17- 1 бр. 

 

Въз основа на представените документи, комисията установи, че участникът отговаря 

на поставените критерии за подбор, които се отнасят до: 

1. Икономическо и финансово състояние: 

Участникът е реализирал минимален оборот от дейности  попадащи в обхвата на 

поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността в размер на 80 000.00 лева без ДДС. 
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Оборот от услуги сходни с обхвата на поръчката за последните 3 години, а именно:   

подготовка и/или управление на проекти по оперативни програми, програми за трансгранично, 

транснационално сътрудничество, предприсъединителни или други програми за финансова 

подкрепа/планове или инструменти/политики, финансирани от европейски или други 

международни донори или националния бюджет. 

 Съгласно представената от участника Справка за оборота от услуги  в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката (образец №8), реализирания оборот за 2015, 2016 и 2017 г. е  392514.00  

лв. 

 2.Технически и професионални способности. 

 1.Участникът е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен  или сходен с този 

на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата  

 Под услуга идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: 

„изпълнение на услуга с предмет – консултантски услуги за подготовка и/или управление на 

проекти по оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално 

сътрудничество, предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет. 

 Участникът притежава опит в изпълнение на услуги сходни с предмета на поръчката, като 

е посочил изпълнение на 1 услуга  сходна с предмета на поръчката. 

 2.Участникът разполага с екип за изпълнение на поръчката, съответстващ на изискванията 

на Възложителя и който включва:  

 Ръководител екип, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование –  висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна 

образователна степен придобита в чужбина минимум 3 години опит като ръководител на екип 

при изпълнение на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти по 

оперативни програми, програми за трансгранично, транснационално сътрудничество, 

предприсъединителни или други програми за финансова подкрепа/планове или 

инструменти/политики, финансирани от европейски или други международни донори или 

националния бюджет) 

Ключов експерт 1, който отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания 

за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит. 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Право“, съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионално направление, приет с ПМС № 125/ 

24.06.2002 г., или еквивалентно.  Специфичен професионален опит: изготвяне на тръжни 

документации за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП – за строителство и 

строителен надзор, участие в екип като експер тпри управление изпълнението и отчитането на 

инвестиционен проект ). 

 Ключов експерт 2,  който отговаря на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за  образователно – квалификационна степен и специфичен професионален  опит 

(Образование: висше, образователна степен „Магистър“ (или еквивалентна образователна 

степен придобита в чужбина), професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионално 

направление, приет с ПМС № 125/ 24.06.2002 г., или еквивалентно. Професионален  опит: 

минимум 5 години опит по специалността). 

3.Участникът прилага  система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008  с  обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а имено: 

консултантски услуги в сферата на подготовка и управление на проекти. 
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Въз основа на установеното, комисията единодушно реши, че следва да разгледа 

техническото предложение на участник „Проджектпартнерс” ЕООД, гр. София, тъй като 

за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от 

Възложителя минимални изисквания за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:  

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове и  

правила, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Приема изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, 

включително проекта на договора 

3. Предлага следната организация за изпълнение на поръчката 

 

В тази част, участникът е посочил: 

1. Подробно описание на методите, които ще приложи  за изпълнение на поръчката 

2. Етапи на изпълнение на поръчката: 

- Етап: Предварителна и първа работна среща: описание на дейностит и задачите  и 

ангажираност на ключов експрет; 

- Етап: Подпомагане при провеждане и проследяване изпълнението на тръжни процедури 

в т.ч: дейност 1- Подготовка и окомплектоване на документациите от проведените тръжни 

процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане и изпълнение на дейностите 

по проекта след подписване на договор за БФП № 05/07/2/0/00383 във връзка с осъществяване 

на последващ контрол от страна на ДФЗ, съгласно чл.50 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на 

МЗХ ( описание на задачите и ангажираност на експертите)  и дейност 2: Оказване на 

юридическа помощ и консултации на Възложителя  при осъществяване на последващ контрол 

по реда на чл. 50 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ от страна на ДФ „Земеделие и дейност 

- Оказване на юридическа помощ и консултации на Възложителя  при осъществяване на 

последващ контрол по реда на чл. 50 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ от страна на ДФ 

„Земеделие”( описание на задачите и ангажираност на експертите) 

- Етап 3: „Текущи дейности” в т.ч: дейност 3 - Подготовка на писма и документи във 

връзка с настъпили промени в техническите  проекти в обхвата на проекта   необходими за 

съгласуване с ДФ „Земеделие”, съгласно  чл. 51 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ 

(описание на задачите и ангажираност на експертите), дейност 4 - Оказване на юридическа 

помощ при подготовка на искания за  изменение и/или допълнение на договора за предоставяне 

на финансова помощ, съгласно чл. 52 на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ от страна на ДФ 

„Земеделие” във връзка с настъпили промени в техническите проекти  на инвестициите  в 

обхвата на проекта (описание на задачите и ангажираност на експертите); 

- Етап 4: Финансово управление и изготвяне на доклади в т.ч: дейност 5 - Изготвяне на 

заявка за авансово плащане (по образец на ДФЗ), след осъществен последващ контрол от ДФ 

„Земеделие” на проведените от Възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки 

по реда на ЗОП във връзка с изпълнение на проекта(описание на задачите и ангажираност на 

експертите); дейност 7 - Съдействие на изпълнителите избрани за изпълнение на СМР, СН и 

АН при изготвяне и окомплектоване на необходимите документи и образци на документи 

посочени в указанията  на ДФ „Земеделие” за изпълнение и отчитане на проектите (описание 

на задачите и ангажираност на експертите), дейност 8 - Изготвяне  на  Заявка за окончателно 

плащане по договор №  №05/07/2/0/00383 в съответствие с изискванията на ДФЗ (описание на 

задачите и ангажираност на експертите); 
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- Етап 5: Проверки на място, в т.ч: Дейност 6 - Съдействие  за изпълнението на проекта  - 

организиране и провеждане на работни срещи с участниците в изпълнението на проекта , в т.ч: 

община Грамада, изпълнител  на СМР, СН, АН  и др.(описание на задачите и ангажираност на 

експертите); 

3. План за работата на ключовия екип за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката 

в т.ч: организационна структура, план за разпределение на отговорностите и дейностите 

между екпертите  - представено в табличен вид по дейности. 

4. Координация  съгласуване с Възложителя и неговите служители 

 

Комисията след като се запозна обстойно с предложението на участника установи, че 

предложената от участника организация за изпълнение на поръчката отговаря на поставените 

от Възложителя изисквания, а именно: 

1.Участникът е представил  вижданията си, относно  начина на  изпълнение на всяка една 

от дейностите включени в Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на  

поръчката 

2.Участникът е представил план за работата на ключовия екип за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката. 

3.Дейностите в предложението на участника съответстват на техническата спецификация 

на Възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до  оценка офертата на участник 

„Проджект Партнерс” ЕООД 
 

 

Икономически най- изгодната оферта се определя въз основа на критерия „Най – ниска 

цена”  

 

Преди да пристъпи към класиране офертите на допуснатите участници, комисията, с оглед 

на взетите по- горе решения извърши проверка за наличие на основанията по чл.72 от ЗОП, 

относно предложенията по показаталя „ цена за изпълнение” 

 

До оценка са допуснати 3 оферти: 

1.”ПроактивТийм” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е 34500.00 лв.При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  не е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 

 

2.”Консулт СС” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е 34900.00 лв.При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  не е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници. 

 

3.”ПроджектПартнерс” ЕООД 

Средната стойност на предложенията на останалите участници е 39400.00 лв.При 

направената проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника, което 

подлежи на оценяване  е с повече от 20% по – благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати участници 
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На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участник 

„ПроджектПартнерс” ЕООД, подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предлаганата цена от 30000.00 лв без ДДС, тъй като предложението на участника по 

показател „цена” е с повече от 20% по- благоприятно от предложението по същия 

показател на останалите участници (23.85% по – благоприятно) 

 

Участникът, следва да представи подробна писменна обосновка за начина на образуване 

на предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката в размер на 30000.00 лв без 

ДДС в 5 (пет) дневен срок от получаване на искането.  

 

Във връзка с установеното, комисията, предлага Председателя да изготви и изпрати 

искане до ”ПроджектПартнерс” ЕООД за представяне на подробна писмена обосновка, 

съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП. 

 

Комисията единодушно реши да продължиработата си, след катоучастник 

„ПроджектПартнерс” ЕООД, за когото се взе по-горе решение, представи подробна писмена 

обосновка, съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП. 

 

Комисията приключи работата си по настоящия протокол в 10 часа на 03.09.2018 г. 

 

 

Председател : Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

    

Членове:  

 

1. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

2. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД 

 

 


