ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1018 от 20.06.2018 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Ю.Н.Н. за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на
участниците в обществена поръчка с предмет „Техническа помощ при управление на проект „Silistra –
Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична
зона Наводари – Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния –
България 2014-2020 г.”.
На 16.07.2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1018 от 20.06.2018 г. за
отваряне и разглеждане на допълнително представените от участниците документи за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и оцени
техническите предложения на допуснатите до оценка оферти.
Комисия заседава в състав:
Председател: инж. Т.Б.П. – зам. кмет «Устройство на територията» при Община Силистра.
Членове:
1. Н.М.Н. – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. инж. Т.Е.Ст. – н-к отдел „Европейски проекти и програми” при Община Силистра.
Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата на комисия назначена със Заповед № ЗК - 1018 от
20.06.2018 г., при спазване Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги,
комисията писмено уведоми участниците в настоящата обществена поръчка за установените липси,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор с писмо с Изх. № К-2150
от 06.07.2018 г.
Допълнителните документи на участниците са заведени в деловодната система на Община Силистра в
законоустановения срок, както следва:
1.„БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД, гр. София, с Вх. №К- 2150#1 от 10.07.2018г. в 10:57 ч.;
2.„ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 2150#4 от 13.07.2018г. в 10:05 ч.;
3.„АБЕРОН” ООД, гр. София, с Вх. №К- 2150#2 от 12.07.2018г. в 10:28 ч.;
4.„АНИСА-М” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 2150#3 от 12.07.2018г. в 11:45ч.
Комисията провери допълнително представените документи в реда на тяхното постъпване, и установи:
„БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД
Представеният нов еЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
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1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, данните за номер на процедурата в АОП („National Official Journal) са приведени в
съответствие, като е посочен номер на процедурата;
2. В Част I: Информация относно процедурата за възлагане на обществена поръчка - Type of procedure – е
вписана информация за вида на процедурата – „Not specified”, т.е. е приведена в съответствие;
3. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел Б,
декларира конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, като съответния
раздел е попълнен единствено за финансовата 2015 година, и е посочена сума, достатъчна да покрие
изискванията на Възложителя.
Предвид допълнително представения еЕЕДОП и документите от офертата на участника, преценката на
комисията е, че „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД доказва съответствието си с изискванията за лично състояние
и критериите за подбор поставени от възложителя в процедурата.

„ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД
Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, са посочени данни, а именно номер на процедурата в АОП („National Official Journal”), т.е. е
приведено в съответствиe с изискванията на Възложителя;
2. Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, т.
д) Икономическият оператор декларира, че може да представи удостоверение за платени
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган да получи
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка,
съответно е вписан уеб адреса, органа или службата, издаваща документа, където информация е достъпна в
електронен формат;
3.Относно позиция „Координатор” в екипа, участникът вписва данни за лице, което притежава:
- Образователно – квалификационна степен „Магистър“ в област „Право”, съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- Опит на сходна позиция в екип за управление и изпълнение на проект.
- владеене на английски език - ниво С1, съгласно Единните европейски критерии за познания по езици.
Предвид допълнително представения еЕЕДОП и документите от офертата на участника, преценката на
комисията е, че участника „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД, доказва съответствието си с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в процедурата.
„АБЕРОН” ООД
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Представеният еЕЕДОП от участника е подписан електронно от всички задължени лица по смисъла на чл.
40 от ППЗОП.
Декларирани са обстоятелствата, свързани със задължителните основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП от задължените по закон лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП –
а именно от двамата управители.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП. Комисията установи следното:
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, са описани данни – номер на процедурата в АОП („National Official Journal”), т.е. е
приведено в съответствие;
2. В Част II, раздел Б, т. д), са посочени имената и уеб адресите на органите, издаващи документи по
отношение на плащането на данъци и социалноосигурителни.
3. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел Б,
декларира конкретен годишен оборот за 2015г. и 2016г.
В представеният нов еЕЕДОП от посоченото „трето лице”, по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП –
„Геоконструкт” ООД, е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Комисията установяви следното:
1. В Част II, раздел Б, т. д), са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски.
2. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел Б,
декларира конкретен годишен оборот, за 2015г., 2016г. и 2017г.
3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оператор, декларира изпълнение на дейност по управление на инфраструктурен проект за обект
„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и
принадлежностите към тях“, с. Хайредин и с. Михайлово”. От изложената информация, комисията
установява изпълнена дейност от ”Геоконструкт” ООД, сходна с предмета на настоящата процедура.
Предвид допълнително представените еЕЕДОПи и документите от офертата на участника, преценката на
комисията е, че участника „АБЕРОН” ООД доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор поставени от възложителя в процедурата.
„ФРИБУЛ” ООД
Участника „ФРИБУЛ” ООД, не представя изисканите на основание чл. 61, ал. 5 от ППЗОП от комисията
документи за отстраняване на липса, непълнота на информацията в представените в офертата документи,
свързани с личното състояние и критериите за подбор, поради което на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква
„а” от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата.
„АНИСА-М” ЕООД
3

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП.
Комисията установи в еЕЕДОП:
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, са описани данни, а именно номер на процедурата в АОП („National Official Journal”).
2. Относно позиция „Финансист”: лицето притежава образователно – квалификационна степен „Бакалавър“
в професионално направление «Икономика», съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.; като е посочена специалност –
„Икономика и управление на промишлеността”.
Предвид допълнително представения еЕЕДОП и документите от офертата на участника, преценката на
комисията е, че участника „АНИСА-М” ЕООД, доказва съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в процедурата.
В периода от 18.07.2018 г. до 01.08.2018 г., комисията работи на закрити заседания, по оценка на
техническите предложения на участниците в процедурата. Комисията разгледа офертите по реда на
постъпването им.
Съгласно Методиката за оценка на офертите, оценката на техническите предложения е съобразно
показател - Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
(П1), с относителна тежест 50 % в комплексната оценка.
Всеки член на комисията се запозна лично с цялостното съдържание на техническите предложения, за
съответствие с предварително обявените условия.
След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията единодушно излага следните мотиви и
аргументи относно техническата оценка, като оценява предложената система за организацията и
ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на дейностите, предмет на
обществената поръчка. Оценката обхваща също: организацията на експертите в екипа на участника;
разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните
икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица);
предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху
сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.
1.„ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД:
Представеното Предложение за изпълнение на участника, е изготвено при съблюдаване на
поставените изисквания и отговаря на предварително обявените условия, поради което същото подлежи на
оценка по съответната методика.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала при която са налични 6 /шест/
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от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка:


Задачите са разпределени на всички експерти на ниво отделна дейност заложена в
техническото задание, като офериралият участник е изготвил обобщено групиране на същите в
основни дейности заложена в предмета на обществената поръчка;



За всяка от дейностите са предложени и разгледани необходимия човешки ресурс – ръководен
екип и персонал;



Конкретни резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;



Разгледани са и предложени правила и мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от
експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, но
същите са общи / бланкетни, характерни за дружеството, а не разглеждат подробно
конкретните характеристики и специфики на настоящата обществена поръчка, както и на
конкретния екип за управление на проекта.



Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност
в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на
участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество;



Посочени са начин на комуникация с Възложителя, като са посочени инструменти за
осъществяване на същата. Посочени са организационни мерки по отношение на
взаимодействието на персонала при изпълнение на дейностите.

Участникът „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД получава 40 т. (четиридесет точки) за техническа оценка,
съобразно показател - Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката (П1).
2. „АБЕРОН” ООД
Представеното Предложение за изпълнение на участника, е изготвено при съблюдаване на
поставените изисквания и отговаря на предварително обявените условия, поради което същото подлежи на
оценка по съответната методика.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала при която са налични 5 /пет/ от
обстоятелствата посочени в Методиката за оценка:


Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност,
предмет на обществената поръчка, като е приложена таблица с дефиниране на необходимия
човешки ресурс;



Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;
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Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително
механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката;



Посочени са начин на комуникация с Възложителя;



Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност
в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на
участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.



Не са посочени организационни мерки на персонала по отношение на взаимодействието при
изпълнението на обществената поръчка.

Участникът „АБЕРОН” ООД получава 40 т. (четиридесет точки) за техническа оценка, съобразно
показател - Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
(П1).
3. „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД:
Представеното Предложение за изпълнение на участника, е изготвено при съблюдаване на
поставените изисквания и отговаря на предварително обявените условия, поради което същото подлежи на
оценка по съответната методика.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични 6 /шест/ от
обстоятелствата посочени в Методиката за оценка:


Обстойно са разпределени задачите на всички експерти на ниво отделна дейност, заложени в
предмета на обществената поръчка, придружени от добре планиран график;



За всяка от дейностите са предложени и разгледани необходимия човешки ресурс – ръководен екип
и персонал.



Предложени са конкретни резултати от изпълнението на всяка отделна дейност, включително
конкретен срок за изработване на тръжните документации;



Предложени са правила за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително
механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката;



Посочено е разпределение на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в
екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на
участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.



Посочени са начини на комуникация с Възложител. Предложени са организационни мерки на
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персонала при изпълнение на дейностите.
Участникът „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД получава 50 т. (петдесет точки) за техническа оценка, съобразно
показател - Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
(П1).
4.„АНИСА-М” ЕООД:
Представеното Предложение за изпълнение на участника, е изготвено при съблюдаване на
поставените изисквания и отговаря на предварително обявените условия, поради което същото подлежи на
оценка по съответната методика.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала при която са налични 5 /пет/ от
обстоятелствата посочени в Методиката за оценка:


Налични са разпределение на задачите на всички експерти на ниво отделна дейност, заложена в
предмета на обществената поръчка, но дейностите не са обосновани спрямо дейностите
заложени в техническото задание;



За всяка от дейностите са предложени и разгледани необходимия човешки ресурс – ръководен екип
и персонал;



Разгледани са и предложени правила за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти,
включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката;



Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала при
изпълнение на дейностите;



Не е посочено разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в
екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на
участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и
проследяване на спазване на изискванията за качество.

В офертата на участника е посочено, че Договорът за БФП ще бъде сключен с Държавен фонд –
Земеделие, което не отговаря на обективната действителност. В офертата е посочено, че ще се извършва
ремонт на канализационна мрежа, което не е обект на този проект. По проекта ще се изграждат велоалеи,
соларен паркинг, велостоянки и ще се рехабилитира улица в гр. Силистра.
Участникът „АНИСА - М” ЕООД получава 40 т. (четиридесет точки) за техническа оценка, съобразно
показател - Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
(П1).
Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи открито заседание, за отваряне на
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ценовите предложения и оповестяване на предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка за
07.08.2018 г. от 09:00 ч. в стая 202 (заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.
Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=440.
Настоящият протокол е съставен на 02.08.2018г.

Председател: инж. Т.Б.

_______П_________

Членове:
1. Н.Н.

_______П_________

2. инж. Т.Ст.

_______П_________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП!
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