Утвърдил:
Заличени данни на основание чл. 2 от
ЗЗЛД
д-р Юлиян
Найденов
Кмет на Община
Силистра
Дата: 07.09.2017г.

ПРОТОКОЛ №1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1444 от 28.08.2017 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на основание заповед №ЗК1356 от 03.08.2017г.) да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане,
по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Управление на проект ,,EasyGuide – interactive
mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в
района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код 15.2.1.046,, Договор №77948/26.06.2017 г.”.
На 28.08.2017 г. от 14.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-1444 от 28.08.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на
основание заповед №ЗК-1356 от 03.08.2017г.) се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори, разгледа, оцени и класира
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП
с предмет „Управление на проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical
and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за
популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”,
Проектен код 15.2.1.046,, Договор №77948/26.06.2017г.”.
Комисията заседава в състав:
Председател: Николета Георгиева Дечева – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра и ръководител
на проекта.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра и експерт
„Обществени поръчки“ по проекта;
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2. Надка Йорданова Маринова – ст. счетоводител при Община Силистра и счетоводител по проекта.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка, в обявения срок са получени оферти от:
1. „СЕМПЕР ФОРТИС” ООД, гр. София, с Вх.№К- 6927 от 25.08.2017г. в 10:22ч;
2. „ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД, гр. София, с Вх.№К- 6928 от 25.08.2017г. в 10:26ч;
3. „СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД, гр. София, с Вх.№К- 6929 от 25.08.2017г. в 10:29ч.
На заседанието не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Публичното заседание на комисията започна в 14:00 часа след получаване на Протокола по чл. 48, ал.
6 ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за
участие в обществената поръчка от г-жа Николета Дечева - председател на комисията, след което
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, ,
както следва:
I.

Оферта , с Вх.№К- 6927 от 25.08.2017г. от „СЕМПЕР ФОРТИС” ООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 33 591,67 лева (тридесет и три хиляди петстотин деветдесет и един лева и
шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
II.

Оферта с Вх.№К- 6928 от 25.08.2017г. от „ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД.

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 33 275,00 лева (тридесет и три хиляди двеста седемдесет и пет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
III.

Оферта с Вх.№К- 6929 от 25.08.2017г. от „СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД.
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 34 279,17 лева (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и
седемнадесет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Действията на комисията, свързани с разглеждането и оценяването на офертите, съобразно
предварително обявените от възложителя условия и изисквания продължиха в закрити заседания на
30.08.2017г и 01.09.2017г.
При подробно разглеждане на документите в офертите, комисията не констатира липса, непълнота или
несъответствие на информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор:
Техническите предложения за изпълнение на участниците са в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвени са по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовите предложения на участниците отговарят на предварително заложените изискванията на
възложителя. Не са открити аритметични несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките
на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя. Предвид това,
констатацията на комисията е, че всички оферти отговарят на предварително обявените условия, поради
което следва да се пристъпи към оценяване, съгласно предварително определения критерий.
Относно показател: Техническа оценка на офертата (ТОn).
„СЕМПЕР ФОРТИС” ООД
След обстойно разглеждане съдържанието на предложената от участника организация за изпълнение на
дейностите, комисията единодушно се обедини около следното становище:
В предложената организация за изпълнение на поръчката, участникът е описал обобщено процесите за
изпълнение на планираните дейности и начините за постигане на очакваните резултати. Липсва
разпределение на отговорностите и дейностите на ниво отделна задача между експертите от предвидения
екип. Не са посочени необходимите ресурси и задълженията на отговорните за изпълнението експерти.
Обобщено е посочено, че „описаните задачи ще се изпълняват от различните експерти според съответната
длъжност.“ Няма ясно дефинирани начало и край, както и измерими резултати, постигнати вследствие от
самостоятелно възлагане на конкретна задача, възложена на отделен експерт.
По отношение на качеството на изпълнение участникът посочва, че „членовете са добре запознати с
показателите за качество и ще следят за тяхното прилагане на всеки етап от изпълнението на проекта“.
В т. 3 Организация на персонала, участникът е посочил
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конкретните задачи, но не и кой член от предложения екип ще отговаря конкретно за изпълнението.
Формулирани са индикатори, които се използват за измерване на постигнатите цели и мерки, заложени в
техническото предложение. Съгласно приложеното описание, „практическата реализация по изпълнението
на поръчката ще бъде осъществявана чрез прилагането на основните принципи, практики, техники и
умения от общия мениджмънт на екипа…“.
Относно методите за контрол, участникът „предвижда въвеждане на механизми за контрол на
идентифицираните рискове, с цел минимизиране на нежеланите резултати и увеличаване на вероятността
за постигане на целите“. Не са предложени конкретни мерки за вътрешен контрол.
Предвид гореизложените обстоятелства и при прилагане на Методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите участникът получава техническа оценка от 15 точки.
„ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
След обстойно разглеждане съдържанието на предложената от участника организация за изпълнение на
дейностите, комисията единодушно се обедини около мнението:
Участникът прави общо описание на дейностите, поддейностите и задачите за изпълнение на поръчката. В
табличен вид са описани процесните групи при управлението на проекта: процеси по започване на проекта,
процеси по планиране на проекта, процеси по изпълнение на проекта, процеси по наблюдение и контрол на
проекта и процеси по приключване на проекта. За всяка една от процесните групи е дадена подробно
информация от какво се състои, както и необходимите входни и изходни ресурси.
Концепцията за управление на обхвата на поръчката и проекта като цяло е изключително подробна и
обоснована. Повторени са дефинираните от Възложителя дейности, последвани от описание на
последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, поддейности и задачи за изпълнение
на поръчката. Отново в табличен вид са представени изискваните дейности и поддейности, и тяхното
разпределение в периодите на жизнения цикъл на проекта и съответните процесни групи. Под формата на
графика е показано схематичното разпределение на дейностите в етапите на последователност.
Подробно са описани всички техники, методи и инструменти, които участникът ще изпълнява, за да
контролира качеството на работа на своя екип.
Представена е концепция за управление на проектните рискове, включваща критерии за преценка на риска,
третиране и комуникиране на риска, както и оценка на риска в контекста на ангажимента. В табличен вид
са представени идентифицирани и оценени рискове, със заложени препоръчителни действия, както и чия е
отговорността.
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На следващо място е описана концепцията за управление на комуникацията при изпълнението на
поръчката и проекта. Предложените срокове за описаните дейности и поддейности са в съответствие с
план-графика.
Представена е концепция за управление на отношенията със заинтересованите страни – посочени са хората
и организациите, които са пряко ангажирани с изпълнението на проекта, с оценка на тяхното влияние и
отговорности.
На следващо място е предложено подробно описание на организацията и професионалната квалификация
на персонала, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката. Описани са структурата на екипа,
йерархията и линиите на взаимодействие, комуникацията с възложителя, вътрешната комуникация,
механизъм за актуализация на дейности и документи, при настъпване на промяна в законодателството или
друг фактор на средата.
Представено е подробно описание на разпределението по дейности и по експерти на ниво отделна задача, в
това число и на поддейностите, входните и изходни ресурси.
Съгласно изискванията на възложителя, в табличен вид е показано и разпределението на дейностите по
месеци в обобщен вид.
Предвид гореизложените обстоятелства и при прилагане на Методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите, участникът получава техническа оценка от 70 точки.
„СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
След обстойно разглеждане съдържанието на предложената от участника организация за изпълнение на
дейностите, комисията единодушно се обедини около следното:
Предложената от участника организация е непълна и се разминава със заложените от Възложителя цели,
дейности и очаквани резултати. Например:
1. Определяне на необходимостта от обособени позиции в поръчките, избор на подходящи процедури
за съответните обществени поръчки, изготвяне на документации за обществени поръчки,
определяне на критерии за допустимост на кандидатите и изработване на методики за комплексна
оценка на офертите, представяне на доклад за стартиране на процедура до кмета на Община
Силистра, ведно с документацията към съответната процедура, са задължение на екипа за
изпълнение на проекта, който е определен със заповед на кмета, а не на екипа по управление.
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Гореописаните дейности са заложени и в представения времеви график, въпреки, че не са част от
задълженията на екипа за управление на проекта.
В раздел В.1. Координация и съгласуване на дейностите, участникът е показал разпределението по
експерти на ниво отделна задача, включително с обозначени начало и край, и посочен очакван резултат от
изпълнението.
В същия раздел са посочени и необходимите документи за изпълнение на посочените задачи.
Посочена е организацията на екипа, както и основните мерки, които ще бъдат приложени за осъществяване
на ефективна координация и сътрудничество с Възложителя при изпълнение на дейностите.
Участникът е описал своята стратегия за управление на риска, но не става ясно в сформирания екип кой за
какви рискове отговаря.
По отношение на организацията на персонала е посочено единствено, че Ръководителят ще осигури
подходящ офис и оборудване за работата на екипа от експерти, а последните ще имат неограничен достъп
до съвременна офис техника.
Участникът е приложил индикативен план-график за изпълнение на поръчката, с посочени срокове за
изпълнение.
Предвид гореизложените обстоятелства и при прилагане на Методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите, участникът получава техническа оценка от 50 точки.
Относно показател: Финансова оценка на офертата (ФОn), оценката на участниците е следната:
„СЕМПЕР ФОРТИС” ООД – 29.72 точки
„ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД – 30 точки
„СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД – 29.12 точки
Предвид гореотразените резултати, формираните комплексни оценки - Кn (Кn = ТОn + ФОn) от
предложенията на участниците са, както следва:
„СЕМПЕР ФОРТИС” ООД – 44.72 точки
„ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД – 100 точки
„СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД – 79.12 точки
Комисията направи следната класация, съгласно критерия за оценка:
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I място:
II място:
III място:

„ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД с комплексна оценка от 100 точки.
„СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ” ООД с комплексна оценка от 79.12 точки.
„СЕМПЕР ФОРТИС” ООД с комплексна оценка от 44.72 точки.

Съгласно критерия за оценка, комисията класира участника „ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ” ООД на
първо място и единодушно реши и предлага на възложителя, да бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка.
Мотиви: не са налице основания за отстраняването му от обществената поръчка; участникът отговаря на
критериите за подбор; офертата на участника получава най - висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
за участие в настоящата обществена поръчка.
Настоящият протокол е съставен и предаден на Възложителя заедно с цялата документация по
настоящата обществена поръчка за утвърждаване на 04.09.2017 г.

Председател: Николета Дечева

______П______

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Константина Николова

_____П______

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. Надка Маринова

______П_____

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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