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П Р О Т О К О Л 
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) 

от работата на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 182 от 
22.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец 

                                                                                                                       

                Днес, 22.03.2018 г., в 14.00 часа, в Заседателната зала на етаж 4 в сградата на Общинска 
администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, се сформира комисия, 
назначена със Заповед № 182/22.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, за провеждане на 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 
чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Консултантски услуги по управление на 
проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, 
община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“, в състав:  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 
          ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 
счетоводител“ при Об.А.Вършец 
                                  2. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 
УОС  при Об. А. – Вършец.   
                                  3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община 
Вършец. 
                                  4. Татяна Христова Петрова – външен експерт (консултант). 
                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97 от 
ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез 
събиране на оферти с обява, с предмет „Консултантски услуги по управление на проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община 
Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“. 

 
Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване на разпоредбите на чл. 97, 

ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна 
оферта“, която се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение  
качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, подробно разписана в Методиката за 
оценка в документацията за участие.    

 
С обява № 2/12.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец за възлагане на обществената 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, е определен 
срок за подаване на оферти за участие до 17:00 часа на 21.03.2018 г.  
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На 22.03.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 
Председателя на комисията, назначена със Заповед № 182/22.03.2018 г. на Кмета на Община 
Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 21.03.2018 
г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. До посочения срок в обявата са 
подадени 3 (три) оферти, следователно не е налице основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за 
удължаване на срока за подаване на оферти. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 
комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители.  

Заседанието протече в следния ред: 
I.  Председателят на комисията г-н Стефанов, прочете на глас Заповед № 182/22.03.2018 

г. на Кмета на община Вършец за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа 
на 21.03.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 3 
(три) броя оферти за участие, описани по реда на постъпването им, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 
„АЛФАВИЛ“ ДЗЗД, гр. София, 
ул.”Камен Андреев“ № 24, ет. 4, 

стая 403 
70 00 - 115 21.03.2018 г. 10:01 

2 
„ЕВРО ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД, 
гр. София,  бул.”Цар Борис III“ 

№ 60 
70 00 - 116 21.03.2018 г. 10:03 

3 
„ВР ГРУП“ ООД, гр. София 
1309, ул. „Цар Симеон“, бл. 

120А, ет. 5, ап. 17 
70 00 - 119 21.03.2018 г. 10:09 

 
След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
 
Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

обяви ценовите предложения, както следва: 
1. Офертата на „АЛФАВИЛ“ ДЗЗД е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, 

надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията г-н Стефанов 
отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи. След отваряне на 
опаковката и при спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете 
ценовата оферта на дружеството, както следва: 

 
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 14 140 (четиринадесет хиляди 

сто и четиридесет) лева без ДДС, съответно 16 968 (шестнадесет хиляди деветстотин 
шестдесет и осем) лева с ДДС. 
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2. Офертата на „ЕВРО ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД е подадена в запечатана непрозрачна 
опаковка, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателя на комисията г-н 
Стефанов отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи. При спазване 
разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете ценовата оферта на 
дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 14 100 (четиринадесет хиляди 
и сто) лева без ДДС, съответно 16 920 (шестнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева с 
ДДС. 

 
3. Офертата на „ВР ГРУП“ ООД е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, 

надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателя на комисията г-н Стефанов 
отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи. При спазване 
разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете ценовата оферта на 
дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 13 900 (тринадесет хиляди и 
деветстотин) лева без ДДС, съответно 16 680 (шестнадесет хиляди шестстотин и 
осемдесет) лева с ДДС. 
 

На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП 
трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 
участниците.  

 
След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 

14:35 часа на 22.03.2018 г. 
 
II.  Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

по същество на предоставените в опаковката документи на участниците, и проверка на 
представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва: 

 
1. Участник „АЛФАВИЛ“ ДЗЗД 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Образец № 11 – в 
оригинал; 

 Заявление за участие – Образец № 1 – в оригинал;  
 Информационен лист – Образец №2 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3 – в оригинал;  
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4 – в оригинал; 
 Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка – Образец № 5 – в оригинал; 
 Техническо предложение – Образец № 6 – в оригинал; 
 Декларация за приемане клаузите на договора – Образец № 6.1 – в оригинал; 
 Декларация за срока на валидност на офертите – Образец № 6.2 – в оригинал; 
 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 № 6.3 – в оригинал; 

 Ценово предложение – Образец № 7 – в оригинал; 
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 Проект на договор – Образец № 8 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 9 – на ДЗЗД 
„АЛФАВИЛ“ – в оригинал; 

 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 9 – на „АЛФА 
ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД – в оригинал; 

 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 9 – на 
„ВЕЛИАГРО КОНСУЛТ“ ЕООД – в оригинал; 

 Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 / три/ години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10 – в 

оригинал; 

 Договор за създаване на ДЗЗД и Анекс II към него – заверени копия; 

 Електронен носител. 

 
След разглеждането им, комисията констатира, че офертата на участника ДЗЗД 

„АЛФАВИЛ“ не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя за лично 
състояние и съответствие с критериите за подбор, а именно:  

1. Видно от представената оферта, участникът е ДЗЗД, като обстоятелството е 
удостоверено с представено копие на Договор за създаване на ДЗЗД и Анекс ІІ към него. В 
ДЗЗД „АЛФАВИЛ“ участват две дружества „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД и 
„ВИЛИАГРО КОНСУЛТ“ ЕООД.  Съгласно чл. 57 ал. 2 ЗОП, в случай, че участникът е 
обединение от физически и/или юридически лица, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 
7 (Образец № 3) и обстоятелствата по  чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Оразец № 4),  се представят  
декларации за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, тъй като 
декларираните обстоятелства са лични. Към офертата си, участникът е представил декларации 
само от представляващия ДЗЗД „АЛФАВИЛ“ – Валентин Атанасов Петков. Като не е 
представил Декларация по Образец № 3 и Декларация по Образец № 4, подписани от всеки 
представляващ дружествата, включени в обединението, участникът не спазил обявените от 
Възложителя изисквания за лично състояние на участниците.  

2. Видно от представения Образец № 5 „Декларация –списък на служителите/експертите, 
които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка“, участникът е 
декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва следните експерти: 

 Ръководител екип /Експерт І/ с образователно-квалификационна степен Бакалавър 
по икономика, специалност „Икономика на интелектуалната собственост и бизнес 
английски“; 

 Експерт Юрист /Експерт ІІ/  с образователно-квалификационна степен Магистър, 
специалност „Управленска информационна ситема“; 

 Експерт Координатор на екипа /Експерт ІІІ/  с образователно-квалификационна 
степен Магистър, инженер по специалност „Транспортно строителство“. 
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Комисията установи несъответствие с изискванията относно техническите 
възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка, 
предварително обявени от Възложителя по обществената поръчка, а именно: „Участникът 
следва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката със следната 
професионална компетентност и опит: Ръководител екип - Експерт – Икономист, притежаващ 
висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, по специалност от област 
професионално направление „Икономика“ или еквивалентна. Професионален опит по 
специалността: минимум 2 години; Експерт – Юрист, притежаващ висше образование, степен 
„Магистър” или еквивалентна, по специалност „Право“ или еквивалентна. Професионален 
опит по специалността: минимум 2 години; Експерт - Координатор на екипа - строителен 
инженер или еквивалентна специалност; с професионален опит по специалността: минимум 2 
години.” 

Участникът не отговаря на изискването Ръководителят екип да притежава висше 
образование, степен „Магистър” или еквивалентна, тъй като е предложил експерт с  
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Също така, комисията не счита, че 
специалността „Управленска информационна система“, предложена за експерта юрист 
отговаря на изискването за специалност „Право“ или еквивалентна.  

3. Видно от представения Образец № 10 „Списък на услугите, идентични или сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата“ не става ясно чрез опита на кой член от обединението се доказва 
изискването на възложителя. 
 

2. Участник „ЕВРО ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Образец № 11 – в 
оригинал; 

 Заявление за участие – Образец № 1 – в оригинал;  
 Информационен лист – Образец №2 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3 – в оригинал;  
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4 – в оригинал; 
 Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка – Образец № 5 – в оригинал; 
 Техническо предложение – Образец № 6 – в оригинал; 
 Декларация за приемане клаузите на договора – Образец № 6.1 – в оригинал; 
 Декларация за срока на валидност на офертите – Образец № 6.2 – в оригинал; 
 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 № 6.3 – в оригинал; 

 Ценово предложение – Образец № 7 – в оригинал; 
 Проект на договор – Образец № 8 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 9 – в оригинал; 

 Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 / три/ години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10 – в 
оригинал; 

 Електронен носител. 
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След разглеждането им, комисията констатира, че офертата на „ЕВРО ИНВЕСТ - 

2016“ ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя, поради установени 
нередовности, а именно: 

1. Установена е непълнота и несъответствие на съдържанието на подадения от 
участника Образец № 2. „Информационен лист на участника“, както следва: 

 Не са попълнени изискуемите по образеца „Банкови реквизити“; 
 Описаният предмет на поръчката не съответства на предмета на обществената 

поръчка, за която участникът подава оферта; 
 Участникът не е подписал и подпечатал надлежно образеца. 

2. Установена е непълнота в Образец № 3 и Образец № 4, както следва: 
 Участникът не е подписал и подпечатал надлежно образците. 

 
3. Участник „ВР ГРУП“ ООД 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Образец № 11 – в 
оригинал; 

 Заявление за участие – Образец № 1 – в оригинал;  
 Информационен лист – Образец №2 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3 – в оригинал;  
 Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4 – в оригинал; 
 Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка – Образец № 5 – в оригинал; 
 Техническо предложение – Образец № 6 – в оригинал; 
 Декларация за приемане клаузите на договора – Образец № 6.1 – в оригинал; 
 Декларация за срока на валидност на офертите – Образец № 6.2 – в оригинал; 
 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 № 6.3 – в оригинал; 

 Ценово предложение – Образец № 7 – в оригинал; 
 Проект на договор – Образец № 8 – в оригинал; 
 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 9 – в оригинал; 

 Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 / три/ години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10 – в 

оригинал; 

 Електронен носител. 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 
документи и участникът „ВР ГРУП“ ООД отговаря на изискванията, поставени от 
Възложителя, за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 
При така установените нередовности и несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор с предварително обявените от възложителя, за офертите на 
участниците ДЗЗД „АЛФАВИЛ“ и „ЕВРО ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД,  Комисията намира 
следното: 
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В чл. 97 от ППЗОП е предвиден изричен, специален процесуален ред за разглеждане на 
офертите, постъпили в производство по Глава 26 от ЗОП. Този облекчен ред не предвижда 
възможност за изправяне на пороци на офертите, свързани с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, като при констатирана липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за 
помощния орган на възложителя не съществува правомощие да изпълнява общата процедура 
по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Това е така, защото в чл. 195 от ЗОП е предвидено субсидиарно 
прилагане на разпоредбите на част първа и втора от закона за неуредените въпроси, а редът за 
разглеждане и оценка на предложенията в настоящото производство е изрично разписан в чл. 
97 от ППЗОП, т.е. не представлява неуреден въпрос. Аргумент в тази насока е и фактът, че 
съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, при откритата процедура комисията разглежда документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с критериите за подбор, т.е. проверява представения 
от участниците ЕЕДОП. А разпоредбата на чл. 97 от ППЗОП не предвижда подаването на 
заявление за участие, съответно по аргумент на противното основание участниците не 
прилагат ЕЕДОП към офертата си. В този смисъл са и указанията, дадени на стр. 303 и сл. от 
Практическото ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените 
поръчки, издадено от Агенция по обществени поръчки и общодостъпно по електронен път на 
интернет адрес на агенцията: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03- 
2017_last.pdf. 

Ето защо, несъответствието с изискванията на възложителя за лично състояние и 
критериите за подбор на офертите на участник ДЗЗД „АЛФАВИЛ“ и участник „ЕВРО 
ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД  представлява самостоятелно основание, двете оферти да бъдат  
отстранени от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

Въз основа на подадените оферти, направените констатации и анализи, Комисията 
реши: 

1. Комисията предлага на Възложителя  да бъдат отстранени от по-нататъшно участие в 
обществената поръчка офертите на следните участници: 
 ДЗЗД „АЛФАВИЛ“ и 
 „ЕВРО ИНВЕСТ - 2016“ ЕООД, 

тъй като същите не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, по 
съображения, изложени подробно в настоящия протокол. 

2. Комисията допуска до разглеждане на техническо и ценово предложение за 
изпълнение на обществената поръчка, следния участник: „ВР ГРУП“ ООД. 
 

В 17.00 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 
проведе на 27.03.2018 г. от 10.00 часа. 

 
На 27.03.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник. 
 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
документите, формиращи техническото предложение на допуснатия участник „ВР 
ГРУП“ ООД, за съответствие с предварително обявените условия на поръчката, описани 
в документацията за участие и изискванията на Техническата спецификация. Преди да 
пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на участника, на 
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основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същата е подготвена и 
представена в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в 
процедурата и техническата спецификация. При проверката, комисията констатира 
следното: 
 Техническото предложение на Участник „ВР ГРУП“ ООД  е изготвено в 
съответствие с образеца към поръчката и съдържа следните предложения: 
 З.1. Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на дейностите, предмет на 
договора, започва от датата на получаване на писмено известие от страна на Възложителя за 
започване на изпълнението по договора до окончателното отчитане и приключване на 
проекта, но не по-късно от 19.09.2020 г.; 
 3.2. Участникът е декларирал срок на валидност на офератата 3 (три) месеца от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявата за обществена поръчка; 
 3.3. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд. 
 3.4. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя и съдържа минимално изисканите 
елементи, както следва: 
 

3.4.1. Предложено е разпределение на ресурсите и организация на екипа при 
изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.  

В техническото предложение на участника подробно са представени следните елементи: 
разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; мерки за осигуряване на качеството; 
методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 
за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

3.4.2. Предложен е линеен график за изпълнение на дейностите. 
Участникът е предложил детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по 

настоящата поръчка, съобразно Техническата спецификация. Линейният график е релевантен  
на разпределението на ресурсите и организацията на екипа при изпълнение на дейностите в 
обхвата на поръчката. Не се констатира разминаване между линейния график и техническото 
предложение на участника. 

Предложението на Участника се състои от следните части: 
І.    Встъпителен анализ – общи положения: 
В тази част участникът е направил общ преглед на Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., като основен инструмент при осъществяване на националната политика 
по развитие на селските райони, и по специално на М07- Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони, по която община Вършец е допустим бенефициент. Направен е 
задълбочен анализ на основните цели и очаквани резултати от реализирането на проекта на 
община Вършец, както и дейностите за постигането им. При изпълнение на предмета на 
поръчката, участникът ще:  

 оказва съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата 
кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; 

 подготвя документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, 
включително:  
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 указва съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата 
документация за управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от 
ДФЗ/РА; 

 съдейства при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за 
сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ /при възникнала 
необходимост/; 

 осъществява координация на документооборота при изпълнението на предвидените 
дейности в рамките на проекта, включително: 

 съдейства при осъществяване на документални проверки, включително проверки 
на фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за 
осъществяване на предвидените по проекта дейности; 

 координира документалния обмен на информация между община Вършец, 
ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта. 

 съдейства на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на 
финансиращата и одитиращи институции; 

  съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап 
от неговото реализиране; 

 извършва подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и 
окончателно плащания, включително: 

 изготвя заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими 
документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане; 

 контролира и координира комплектоването на всички необходими документи, 
приложими към заявките за плащане; 

 извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за 
плащане с изискванията на финансиращата институция. 

 осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените 
дейности в рамките на проекта, включително: 

 контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с 
Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; 

 извършва необходимия текущ и периодичен преглед и контрол върху 
осъществяването на строително-монтажни работи (СМР), в рамките на проекта, като следи 
дали те се извършват в пълния им обем и с необходимото качество; 

 съдейства на общинската администрация по отношение на организацията и 
координацията на изпълнението на СМР, в съответствие с приетата оферта, техническите 
спецификации и проектната документация; 

 осъществява контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки 
етап от предвидените СМР; 

 съдейства на Възложителя при проследяването на процесите във връзка с 
отстраняване на констатирани забележки и неизправности при осъществяване на СМР; 

 предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта. 
Изпълнителят ще изготви Окончателен доклад за извършената цялостна работа по 

договора. 
За да предложи методология за изпълнение на дейностите, Участникът е дефинирал 

понятията „ефективно“ и „ефикасно“, с цел постигане на поставените цели. 
ІІ. Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 
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Участникът предлага необходимия експертен състав от ключови експерти за 
изпълнението на договора, които точно отговарят на задължителните изисквания на 
Възложитея, съгласно детайлното им описание в Техническата спецификация, а именно: 
Ръководител екип, Координатор / строителен инженер и Юрист. 

За постигане на ефективно и качествено управление на проекта, участникът е предвидил 
пакет от мерки, свързани с осигуряване на необходимите човешки и организационни ресурси 
за оказване на своевременни консултантски услуги и техническа помощ. 

Участникът е предложил изграждане и прилагане на вътрешна система за контрол, 
мониторинг и оценка. Чрез процедури за вътрешен мониторинг и оценка под наблюдение ще 
бъде целият процес на изпълнение на договора.  

Консултантът ще организира работата по начин, който да позволява изпълнение на 
задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при 
максимално оптимизиране на времевия график, използване на екипите от експерти и ефикасно 
изразходване на средствата. Това ще бъде постигнато чрез адекватна организационна 
структура. 

Принципите, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката за екип от 
експерти, са следните: Организационна диференциация и децентрализация на отговорността 
на членовете на екипа; Осигуряване на качеството чрез прилагане принципа на екипната 
работа и унифицирани проектни стандарти; Ориентация към резултатите и развитието на 
персонала; Подкрепа от страна на Координатора по проекта - непрекъснатото внимание от 
негова страна па всички етапи от неговата реализация, съобразно професионалната му 
компетентност. Тази информираност, трансформирана в подкрепа, е безценна при решаването 
на проблемите при криза, конфликт или в ситуации на неопределеност; Динамичен и 
непрекъснат процес на планиране, който да доведе до крайните резултати. Трансформирането 
на целите, задачите и критериите във функциониращ план е връзката между концептуалното 
планиране и фазата на изпълнение на проекта. Планирането не приключва с началото на 
реализацията на проекта, тъй като отклонения от първоначалните планове могат да изискват 
ново планиране или актуализиране; Непрекъсната обратна връзка от крайния потребител на 
услугата за оценка на работата; Мотивация и ангажираност на членовете на екипа; Разбиране 
на техническите въпроси по проекта и обезпечаване на екипа с необходимите технически 
умения; Комуникация - успешното преминаване през фазите от жизнения цикъл на проекта и 
добрата координация между участниците изисква непрекъснат обмен на информация. 
Комуникацията е улеснена, чрез изяснени отношения на подчиненост между членовете на 
екипа, между експертите от екипа за изпълнение и управление на проекта, както и между 
Ръководителя и Възложителя. 

Участникът е направил подробно описание на основните задължения и отговорности на 
всеки член от екипа от експерти по управление на проекта с цел срочно и качествено 
изпълнение на дейностите по договора. 

Ключова характеристика на всеки успешен проект на участника е степента на желание на 
консултантския екип по проекта да се адаптира към променящите се условия в средата на 
проекта. Важно е да се поддържа добра комуникация, независимо дали с 
възложителя/бенефициента, местните експерти, външни изпълнители, общественост и т.н. 
Друга ключова характеристика на предлагания подход е организацията на  работни срещи, 
които са в улеснение на работата. 
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Участникът предлага адекватно материално и техническо обезпечаване на изпълнението 
на договора – офис в София и работни помещения на Възложителя и съответното оборудване 
и транспортни средства. 

Средствата, с които участникът разполага, са с необходимите показатели за постигане на 
високо качество на крайния продукт и позволяват бързо да реагираме при искания от страна 
на Възложителя във връзка с изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка. 
Наличните ни технически средства, позволяват постоянна връзка с Възложителя, отговарят на 
изискванията за онлайн и телекомуникация.  

 човешки ресурс - разполагаме с екип от ключови експерти, покриващ изискванията на 
възложителя, както и с допълнителни квалифицирани експерти, чиито ресурс е винаги 
на разположение; 

 материален ресурс - разполагаме с технически средства, които обезпечават 
безпроблемна комуникация, достъп до информация, мобилност и др.; 

 информационен ресурс - разполагаме с достъп до информационни системи, създадени 
образци, правила, вътрешни актове, които допринасят за бързата реакция и качеството 
и достоверността на представената услуга; 

 финансов ресурс — разполагаме със средства, които обезпечават във финансов аспект 
изпълнението на договора за обществена поръчка. 

 
ІІІ. Предложен линеен график за изпълнение на дейностите: 
Изпълнението на проекта ще премине през последователни фази (етапи), всяка от които 

включваща изпълнението на съответни задачи, покриващи дейностите описани в 
техническата спецификация. Дейностите, които попадат в съответните фази, са онагледени 
в Приложение №1 - График за изпълнение на дейностите. Спазването на стриктния график и 
срокове за изпълнение, създават предпоставка за качествено управление на проекта, както и 
добра координация между всички заинтересовани страни.  

Последната фаза от изпълнението на проекта е Заключителната фаза. Посочената 
фаза се характеризира с анализ и оценка на цялостното изпълнение на проекта. Ще бъдат 
реализирани следните задачи, посредством изготвяне на Окончателен доклад: Задача 1: 
Мониторинг и анализ на всички фази от изпълнението на проекта; Задача 2: Оценка на 
постигнатите и планираните резултати; Задача 3: Формулиране на изводи и препоръки за 
подобряване процеса на изпълнение на проекти. 

Консултантът ще систематизира посочените задачи в окончателния доклад, съдържащ 
преценка за необходимите действия и мерки в работата по изпълнение на инфраструктурни 
проекти. Окончателния доклад ще бъде изготвен в сроковете и съобразно изискванията на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката. 
 

ІV. Начин за изпълнение на поръчката. 
Участникът е предложил подход за правилно функциониране и управление на услугата, 

който включва и приема следните критерии и методи за съгласуване на дейностите: 

 Критерии: комуникация с възложителя и следене на удовлетвореността му; 
експедитивност, компетентност и професионализъм при извършване на дейностите, Спазване 
на договорените срокове; Мотивация на персонала и лична отговорност при изпълнение; 
Качество и безопасност на предлаганите услуги; Постигане на планираните резултати. 

Методи: задълбочена  комуникация  с   Възложителя,   изясняване   на  изискванията  му, 
аргументирано убеждаване и осъществяване на обратна връзка; Определяне на приоритетна 
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градация на поставените задачи за изпълнение; Използване на актуални нормативни 
документи, свързани с предмета на поръчката; Поддържане на добри взаимоотношения; 
Прилагане на коригиращи действия при необходимост и периодична верификация на 
ефективното действие на създадената документация; Осигуряване на необходимата 
професионална квалификация и информираност на екипа; Планиране и осигуряване на 
необходимите ресурси за изпълнение на поставените 
задачи; Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и персонала, и 
обективна оценка на изпълнение на задачите. 

 В рамките на дейността, ще да бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с 
управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на  
Възложителя, изпълнени последователно по под-дейности, които участникът е описал 
подробно. Под-дейностите са както следва: 

1. Оказване на съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата 
кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; 

2. Подготовка на документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта; 

3. Осъществяване  на  координация  на документооборота  при  изпълнението  на 
предвидените дейности в рамките на проекта; 

4. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на проверки на място; 

5. Съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от 
неговото реализиране; 

6. Извършване на подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и 
окончателно плащания; 

7. Осъществяване на необходимия контрол и преглед на изпълнението на 
предвидените дейности в рамките на проекта; 

8. Предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта. 
Основният подход и начин за постигане на целите на договора се изразява в пълно 

обхващане на всички дейности на проектния цикъл чрез активно съдействие и участие от 
страна на екипа във всички фази на проекта. 

Мерките, които участника ще използва за организация на работата и гарантиране 
качеството и в срок изпълнение на поръчката са: 

Преглед и анализ на документи, Анализ на данни, Анализ на заинтересованите страни, 
Работни срещи за всяка една дейност, Посещения на място, Докладване, База данни, 
Индикатори.  

Инструментите, които участника ще използва за организация на работата и гарантиране 
качеството и в срок изпълнение на поръчката: 

План за осъществяване на текущ оперативен мониторинг и наблюдение на изпълнението на 
проекта; Методика за оценка на риска; План за посещения на място, както и внезапни 
непланирани проверки, доклади за наблюдавания напредък; Доклади при поискване по 
спешни въпроси и теми, изискващи допълнително мнение; Тримесечни и окончателен доклад 
за отчитане на дейностите си по настоящата обществена поръчка; Становища при възникнали 
казуси; Други. 

Описание на начините, с които участника ще се гарантира качеството на изпълнение на 
поръчката: 
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Качеството на изпълнение на проекта може да се разглежда в два аспекта - финансов и 
институционален. 

Финансов - свързан е с постигането на резултатите от проекта, предполагащо финансова 
стабилност на източниците на финансиране и реализацията на очакваните от проекта ползи. 
Община Вършец трябва да предвиди всички необходими разходи за реализацията на проекта, 
като заложи на бюджета на проекта, за да бъдат избегнати неочаквани разходи, които не са 
предвидени в бюджета на Общината. 

Институционален - предполага изясняване на очакваните организационни промени в 
резултат от реализацията на проекта. В този смисъл Община Вършец може да формира Екип 
за управление на инфраструктурни проекти, който на база на придобития опит и знания по 
време на реализацията на настоящия проект, да осъществи и други проекти в бъдеще. 

 
Констатации на комисията 
 
Комисията пристъпи към задълбочен преглед на техническото предложение на 

Участника за проверка за покриване на минималните  изисквания за съдържание и 
съответствие със заложените критерии за оценка, като за прегледност констатациите на 
комисията са представени в табличен вид по-долу:  

 

№ Критерии 
Съответства 

Да/Не 
Мотиви  

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 
обхвата на поръчката“ 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

1 

Участникът е предложил организация 
на работата на екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят 
отговорностите и дейностите между 
тях, методите за осъществяване на 
комуникацията с Възложителя, 
координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на 
възложената поръчка.  

да 

Участникът е предложил 
необходимия експертен състав от 
ключови експерти за изпълнението на 
договора, които точно отговарят на 
задължителните изисквания на 
Възложителя. За постигане на 
ефективно и качествено управление на 
проекта, участникът е предвидил пакет 
от мерки, свързани с осигуряване на 
необходимите човешки и 
организационни ресурси за оказване на 
своевременни консултантски услуги и 
техническа помощ. 

Участникът е предложил 
изграждане и прилагане на вътрешна 
система за контрол, мониторинг и 
оценка. 

Участникът е предложил 
адекватна организиционна структура с 
ясно разпределение на задачите между 
ключовите експерти в екипа 

Участникът е предложил подход 
за правилно функциониране и 
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управление на услугата, който включва 
и приема ясни критерии и методи за 
съгласуване на дейностите. 

Участникът е предложил 
адекватно материално и техническо 
обезпечаване на изпълнението. 

Участникът е описал 
необходимите средства за качествено 
изпълнение на поръчката, а именно: 
човешки, материален, информационен и 
финансов ресурс. 
 

2 

Участникът е представил описание на 
начина на изпълнение на поръчката.   

да 

Участникът е предложил основен 
подход и начин за постигане на целите 
на договора, който  се изразява в пълно 
обхващане на всички дейности на 
проектния цикъл чрез активно 
съдействие и участие от страна на 
екипа във всички фази на проекта. 
Участникът подробно е описал осемте 
под-дейности, съгласно техническата 
спицификация на възложителя, а 
именно: 
1. Оказване на съдействие на 
Възложителя, относно подготовката на 
необходимата кореспонденция, 
свързана с изпълнение на конкретния 
договор към ДФЗ/РА 
2. Подготовка на документи във 
връзка с докладване на изпълнението 
на проекта 
3. Осъществяване  на  координация  
на документооборота  при  
изпълнението  на предвидените 
дейности в рамките на проекта 
4. Оказване на съдействие на 
Възложителя при провеждане на 
проверки на място: 
5. Съдейства на Възложителя при 
отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на 
всеки етап от неговото реализиране 
6. Извършване на подготовка и 
комплектоване на заявки за авансови, 
междинни и окончателно плащания 
7. Осъществяване на необходимия 
контрол и преглед на изпълнението на 
предвидените дейности в рамките на 
проекта 
8. Предоставяне на юридически 
консултации по време на реализацията 
на проекта 
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Участникът е предложил мерки и 
инструменти, които ще използва за 
организация на работата и гарантиране 
качеството и в срок изпълнение на 
поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 

3 

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 
дефинирани начало и край и измерими 
резултати). 
 

да 

Участникът е описал подробно 
задълженията и отговорностите на 
всеки ключов експерт, като е показано 
разпределението на експертите на ниво 
задача. За всяка от осемте под-
дейности, участникът е предложил 
конкретен експерт, на който ще бъде 
възложено изпълнението. При 
необходимост, при изпълнението на 
конкретната под-дейност (задача), ще 
участва целият екип за изпълнение на 
поръчката. 

4 

За всяка дейност са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (информация, документи, 
срещи с Възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и 
задълженията на отговорния/те за 
изпълнението й експерти. 

да 

За всяка от осемте под-дейности,  
участникът е дефинирал необходимите 
ресурси за нейното изпълнение – 
необходими документи /графици, 
заявки, фактури, доклади, протоколи и 
др./, работни срещи с възложителя, 
изпълнители, ДФЗ, посещения на място, 
информация за промени в 
законодателството и др. 

 
Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение 

на  „ВР ГРУП“ ООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 
поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на 
предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 
възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „ВР 
ГРУП“ ООД да бъде допуснат до оценка на техническото и ценовото предложение. 

 
В 16.30 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 04.04.2018 г. от 13.00 часа. 
 

На 04.04.2018 г. от 13.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 
разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатия участник. 
 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на техническото предложение на 
допуснатия участник, съгласно определения критерий „Икономически най-изгодна 
оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, 
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описан в Обявата за събиране на оферти и документацията за участие, по методиката за 
определяне на оценка, както следва: 

 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 
отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
 

Показател – П 
Максимално 

възможен брой точки 
1. Предлагана цена – Пц 50 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 
Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник, е 100 т. 
 
Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Предлагана цена – Пц 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 
точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула: 

 

Пц = �
Пц���

Пц�
� х�� =. . . (бр. точки) 

Където: 
Пцmin е минималната обща предложена цена; 
Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 
 

 
Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 
С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация на 

екипа на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава 
възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на 
кандидатите. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 
оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с 
Техническите спецификации. 
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В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван качествен 
критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 
дейностите в обхвата на поръчката: 

 
Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката:  
В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; мерките за осигуряване на качеството; методите за 
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 
която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените 
цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за 
всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и 
разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.  

 
Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-долу. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 
подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели: 
 
 
Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение 
на дейностите в обхвата на поръчката“ 

 Бр. 
точки 
– 50 

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 екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 
и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 

30 т.  

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 екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 
и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

40 т.  
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- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 
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 дефинирани начало и край и измерими резултати); 
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

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 екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 
и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   
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 дефинирани начало и край и измерими резултати); 
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

 

50 т.  

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 
предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и минималните 
изисквания към съдържанието на този показател или ако липсва тази съставна част от 
техническото предложение или ако има несъответствие и/или разминаване между 
отделните елементи на техническото предложение следва да бъдат предложени за 
отстраняване. 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да 
се тълкуват, както следва: 

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации 
и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не 
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отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените 
от възложителя основания за отстраняване. Ако се констатира, че дадена оферта попада в 
обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“същата се отстранява от 
участие в обществената поръчка. 
 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в 
Методиката за оценка, комисията оцени Участника, както следва: 

 
1.Оценка по показател  „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“: 
 
Съгласно представената таблица по-горе, Комисията намира, че: 

„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 екипа от експерти, посочил е 
как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 
на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   
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 дефинирани 
начало и край и измерими резултати); 
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти”. 

Налице е пълно съответствие по цитирания критерий, съгласно Методиката за 
оценка и Комисията присъжда на Участника оценка на техническото предложение: 

  Тп = 50 точки 
 
В 15.30 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 13.04.2018 г. от 13.00 часа. 
 

На 13.04.2018 г. от 13.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 
разглеждане и оценка на ценовото предложение на допуснатия участник. 
 

       V. Комисията продължи работата си с оценка на ценовото предложение на 
допуснатия участник, съгласно определения критерий, описан както следва: 

Предлагана цена – Пц 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 
част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 

  20 / 21 
 

 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 
точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула: 

 

Пц = �
Пц���

Пц�
� х�� =. . . (бр. точки) 

Където: 
Пцmin е минималната обща предложена цена; 
Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 
 
Комисията направи изчисления на Показателя „Предлагана цена“ за участника, както 

следва: 
Пцmin   = 13 900, 00 лева 
 
Пцi     =  13 900, 00 лева 
 

Пц = �
�����

�����
� х�� =		50 точки 

 
 

VI. Комплексна оценка (КО) на участника 
 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 
отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
 

Показател – П 
Максимално 

възможен брой точки 
1. Предлагана цена – Пц 50 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 
Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник, е 100 т. 
 
Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника, както следва: 
 

(КО) = Пц+ Тп = 50 +50 = 100 т. 
 
VII. КЛАСИРАНЕ  
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1. Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти, подробно описани в настоящия протокол и съобразно приетия от 
Възложителя критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“, комисията 
извърши следното класиране: 

 
ПЪРВО МЯСТО:  участник „ВР ГРУП“ ООД“, с комплексна оценка 100,00 

точки; 
 
2. Комисията счита, че офертата на „ВР ГРУП“ ООД“,  в най-пълна степен съответства 

на предварително обявените условия на поръчката, изискванията на технически възможности 
и е икономически най-изгодна. 

 3. Комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на 
обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по управление на проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община 
Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“да сключи договор за изпълнение на обществената 
поръчка с класирания на първо място участник „ВР ГРУП“ ООД“. 

С посочените действия комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на 
офертите и класиране на участниците на 13.04.2018 г. в 14:30 часа. 

Настоящият протокол за разглеждане на офертите на участниците се състави от 
комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на 
комисията не са изразени. 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол да се предаде на 
Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и 
да се публикува в Профила на купувача. 

                                                             
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

   Петър Ганчев Стефанов - .........(подпис)*..................... 
 
 

   ЧЛЕНОВЕ:  
 

1. Красимира Стефанова Тачева - .........(подпис)*................. 
2. Антон Димитров Тошев -          .........(подпис)*................. 
3. инж. Костадинка Петрова Денкова -(подпис)*................. 
4. Татяна Христова Петрова -       .........(подпис)*................. 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 
16.04.2018 г.  

УТВЪРЖДАВАМ: .........(подпис)*..................... 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 
ЗЗЛД . 


