
 

 
    

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013  

Инвестираме в устойчиво рибарство! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и от държавния 

бюджет на Република България 

 

 

 

1 
Този документ е създаден в рамките на проект BG0713EFF-331-2 0470: „Реконструкция и модернизация на рибарско 

пристанище – гр. Поморие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на 

сектор „Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на Звено за изпълнение на проект 

(ЗИП) "Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие", по  проект:” 

Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”, финансиран по 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007–2013г.), приоритетна ос 3, 

мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови 

места за разтоварване и покрити лодкостоянки”, финансирана от Европейския фонд за 

рибарство (ЕФР), публикувано обявление в АОП № 620918/26.08.2014г., преписка № 00712-

2014-0012.  

 

Комисията е назначена със Заповед № РД-16-1000/07.10.2014 г. на Иван Алексиев - 

кмет на Община Поморие за провеждане на открита процедура, съгласно Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществената поръчка.  

Протоколът е съставен в изпълнение на чл. 72 от ЗОП, предвид разпоредбите на чл. 68, 

69а, 70 и 71 от ЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на обществената поръчка.  

 

Състав на Оценителната комисия: 

Председател: 

инж. Петър Веселинов Войнов - на длъжност Директор на Дирекция  «Строителство, 

устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти» в Община 

Поморие; 

Квалификация: инженер по геодезия;  

Членове:  

1. Хубавина Лазарова Япаджиева – на длъжност Директор на Дирекция „ Правно-

нормативно информационно и административно обслужване”  в Община Поморие, 

Квалификация правоспособен юрист; 

2. Нелия Тодорова Динева – външен експерт;  

Квалификация: строителен инженер; 

3.Михаил Георгиев Кондакчиев –  на длъжност мл. експерт инвеститорски контрол в 

Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на 

проекти”  в Община Поморие; 

Квалификация: строителен техник 

4.Паунка Илиева Купенова – на длъжност ст. счетоводител в Дирекция «Бюджет, 

финанси и счетоводни дейности» в Община Поморие; 

Квалификация: икономист по търговски маркетинг и мениджмънт; 

 

Резервни членове: 
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1 .  Кристина Младенова Демирева– на длъжност Началник отдел „ПНО” при Община 

Поморие; 

Квалификация: правоспособен юрист; 

2. Тодор Живков Тодоров – на длъжност координатор ЗИП при Община Поморие; 

Квалификация: бизнес администрация; 

3. Златина Йовкова Вълкова - Гедова – на длъжност счетоводител в Дирекция 

«Бюджет, финанси и счетоводни дейности» в Община Поморие; 

 До крайния срок за подаване на оферти, бяха получени 3 /три/ броя оферти. Няма 

оферти, получени след определения краен срок.  

 

Протокол за работата на Комисията за разглеждане и оценка преди отварянето на 

ценовите предложения на участниците 

 

1. Отваряне на офертите 
Датата и часът на публичното отваряне на офертите бяха обявени в Обявлението за 

обществената поръчка. 

На 07.10.2014г. в 13:00 часа часа Комисията отвори офертите съгласно разписаната 

процедура в чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП. 

На заседанието на Комисията не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и 

други лица. 

Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните констатации: 

1. Регистрирани предложения – 3 (три) броя, както следва: 

№ 
Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„БИМ консултинг” ООД, 

град София 
1 03.10.2014 г. 10. 45 часа 

2. 
Обединение„Проконсулт-

Фиделити”, град София 
2 06. 10. 2014 г. 10. 50 часа 

3. 
„КВП-Консулт”ЕООД, 

град София 
3 06 .10. 2014 г.      14. 15 часа 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. Няма оферти, получени след определения краен срок. 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно с имената на 

участниците в процедурата, всеки един от членовете на Комисията попълни декларация 

съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците.  

 Офертите се отваряха по реда на получаването им в деловодството на общината, като 

за всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия. 

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и установи 

наличието на такива при всички участници, както следва: 

- Участник „БИМ консултинг” ООД, град София – Плик № 1 „Документи за 

подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и Плик № 3 

„Предлагана цена”; 

- Участник Обединение „Проконсулт-Фиделити”, град София – Плик № 1 

„Документи за подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и 

Плик № 3 „Предлагана цена”; 

- Участник „КВП-Консулт”ЕООД, град София – Плик № 1 „Документи за 

подбор”,  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и Плик № 3 

„Предлагана цена”; 

В изпълнение разпоредбата на чл. 68, ал. 4 ЗОП трима членове на комисията положиха 

подписите си на Пликове № 3 – „Предлагана цена”.  В изпълнение разпоредбата на чл. 68, 
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ал. 5 ЗОП, комисията отвори Пликове № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

трима от членовете й подписаха  всички документи, съдържащи се в него.  

След подписване на документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията пристъпи към 

отваряне на Пликове № 1 - „Документи за подбор” и в изпълнение разпоредбата на чл. 68, 

ал. 5, изречение последно от ЗОП, оповести документите, съдържащи се в тях, едновременно 

с което провери за наличието на съответствие с приложения списък на документите в 

офертите (списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП). 

След извършването на описаните действия за всяка една оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на комисията 

и Председателят й закри заседанието. 

Комисията продължи работа в закрити заседания, проведени на 22.10.2014 г., 

24.10.2014г., и 27.10.2014 г. 

За работата на Комисията и констатациите й, на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, беше 

съставен протокол, част от документацията по процедурата, който не беше изпратен на 

участниците, тъй като не бяха констатирана липса на документи и/или несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя относно документите 

съдържащи се в плик № 1 от офертите на участниците.   

На свое заседание от 05.11.2014 г., 11:00 часа, комисията продължи своята работа. 

 

2. Разглеждане на документите в Плик № 2 на Участниците, подали оферти, отговарящи 

на изискванията за подбор и оценка по критерий „Икономически най-изгодна оферта”  

по първия показател – „Техническото предложение” („ОТ”), преди отваряне на плика с 

предлаганата цена на допуснатите оферти. 

Комисията определи оценките съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на 

офертите, която е част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Направено беше следното оценяване по първия показател - „Техническото предложение” 

преди отваряне на плика с предлаганата цена. Поставените оценки са определени единодушно 

от всички членове на комисията, както следва: 

 

За участник „БИМ консултинг” ООД, град София, 

 

Участникът БИМ Консултинг“ ООД е представил Техническо предложение по образец на 

Възложителя, отнасящо се до поръчката „Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) 

"Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие"  по Договор № 367/ 

от 03.07.2014 г. по ОПРСР. 

Участникът е коментирал етапността на изпълнение на задачата, описани са дейностите които 

ще извърши през време на изпълнение на услугите. В оперативен план обособява 

планираните дейности - встъпителен етап, същински етап на изпълнение и заключителен 

етап, като е описал осъществяването на дейностите по всеки отделен предложен етап както 

следва: 

Встъпителен етап – като обект на тази дейност е мобилизиране и представяне на екипа от 

експерти в състава на консултанта, сформиращи ЗИП, уточняване на основни въпроси във 

връзка с изпълнението на договора и постигане на общо разбиране за организацията и 

методите за изпълнение предмета на обществената поръчка, както и запознаване на 

Възложителя с изискванията на финансиращия орган. Участникът предвижда провеждане на 

стартираща среща с цел събиране на нужната информация и запознаване с заинтересованите 

лица от страна на възложител и изпълнител. 

Същински етап - включващ основни дейности- координиране и наблюдение на процеса по 

изпълнение дейностите по проекта; подготовка на заявка/и за плащане по проекта; подготовка 

на отговори на запитвания/уведомителни писма, отправени oт ИАРА и подготовка на молби 

за промени в договора, сключен между община Поморие и ИАРА (при необходимост), като 

подробно представя изпълнението на дейностите. 

Заключителен етап – в този етап участникът оказва, че ще се търси затвърждаване на 

постигнатите резултати от изпълнение на проекта. Предвидено е провеждане на заключителна 

среща имаща за цел да представи постигнатите резултата от изпълнение на проекта, да укрепи 

капацитета на общинската администрация, като прехвърли постигнатите добри практики в 



4 
 

процеса на управление и запознае общината с конкретните и задължения след приключване 

на проекта в рамките на пет годишния мониторингов период. 

Начините за докладване на работата пред Възложителя са описани подробно, и стратегията на 

Участника е ориентирана към спецификата на задачите, предмет на договора за 

консултантска услугa. Участникът е описал методи за изпълнение на задачата и постигане на 

резултатите, като са дадени основни и допълнителни методи..  

 Участникът е описал  начините за постигане на очакваните резултати от услугата, 

като посочва че основният начин за постигане на очакваните резултати се базира на:      

1.Система за управление на качеството на постиганите резултати, като посочва, че системата 

се основава на следните управленски процеси - управление на ресурсите, осигуряване на 

вътрешен обмен на информация, разпределяне на правомощията и отговорностите на 

експертния екип, сформиращ ЗИП, планиране (изисквания за качеството на постигнатите 

резултати), наблюдение и измерване на всички процеси и крайни срокове, периодични 

прегледи на извършените дейности. Посочено е, че управлението на качеството ще се 

извършва в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2008 и 

участникът е сертифициран по този стандарт.  

2. Система за вътрешен контрол на качеството – предвидено въвеждане на  система за 

вътрешен контрол, за да осигури ефективно качествено управление на дейностите по проекта 

и постигане на заложените резултати, като е описана целта на системата и обхвата й. 

Направено е разграничение между предварителен и последващ контрол, с цел да се създаде 

ясно разграничение на задачите по отношение на вътрешния контрол, като са посочени и 

разгледани основни етапи на осъществяване на вътрешен контрол при управление на 

програмите финансирани със средства на ЕС. 

 Участникът разглежда в няколко аспекта устойчивостта на проекта и постигнатите 

резултати, както следва: финансова устойчивост и институционална устойчивост. Също така 

се разглеждат и методи и стратегия за изпълнение на заложените дейности и постигане на 

очаквани резултати, като е посочено че ще се управлява обхвата, рисковете, качеството 

текущото състояние, времето, разходите, промените, проблемите, приемствеността, 

комуникациите. Определени и разгледани са основни методи, към които консултантът ще се 

придържа към изпълнение на договора и съответно при управлението на проекта, ако бъде 

определен за изпълнител , а именно: партньорство; създаване на група за взаимодействие; 

осигуряване на високо квалифициран и подготвен екип за изпълнение на задачите; 

Възприемане на рамковата концепция на Възложителя, действащото законодателство и 

изискванията на ОПРСР; недопускане на конфликт на интереси; процедури за обратна връзка 

и оценка.  

Участникът за изпълнението на обществената поръчка е посочил че ще използва 

инструменти, чрез които ще постигне заложените цели и резултати, като дава дефиниция на 

основните инструменти за изпълнение нас поръчката, както и посочва допълнителни 

инструменти. Като част от инструментите за изпълнение на услугата в техническото 

предложение участника е разгледал и предотвратяване на нередности, като дефинира какво е 

„нередност” и „измама”, разглежда видовете нередности и предлага инструменти за 

предотвратяване на нередности. 

 Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на 

отделните специалисти по специалности. Подходът на предложената организация на 

човешките ресурси е ориентиран към естеството на набелязаните задачи. Коментирани са 

връзките на взаимодействие с всички заинтересовани страни в обхвата на поръчката и 

отговорните лица при анализиране, разпределение и изпълнение на дейностите. Описани са 

принципи на работата отнасящи са до задълженията на ЗИП. За всеки предложен експерт са 

посочени минималните отговорности и задължения, като в табличен вид се представя и 

разпределение на основните дейности на членовете на екипа. Предвиден е и контрол върху 

изпълнението на консултантските услуги, който е на две нива. 

Участникът е направил подробен анализ на рисковите фактори и е дал стратегия за 

управление на процес на риска, като е разписал изчерпателно и последователно рисковете, 

които имат отношение към изпълнение на договор по управление на инвестиционния проект.  

Участникът е представил график за изпълнение на дейностите, заложени в техническата 

спецификация. 
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Показатели Мотиви Брой 

поставени 

точки 

1. Предложение за 

изпълнение на 

дейностите, 

необходими за 

постигане целта 

на настоящата 

обществена 

поръчка и 

предложение на 

начин/начини за 

постигане на 

очакваните 

резултати от 

изпълнение на 

услугата, 

съобразно 

изискванията на 

Техническата 

спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съответствие на 

разпределението 

на задачите и 

отговорностите 

между експертите 

във връзка с 

изпълнение на 

дейностите по 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът е коментирал етапността на 

изпълнение на задачата, описани са дейностите 

които ще извърши през време на изпълнение на 

услугите. Към всяка от предвидените дейности 

са описани подход на участника и предлагана 

стратегия.  

Начините за докладване на работата пред 

Възложителя са описани подробно, и 

стратегията на Участника е ориентирана към 

спецификата на задачите, предмет на договора 

за консултантска услуга.  

Дадено е  описание на етапите на изпълнение 

на услугата, които са разграничени на 

встъпителен, същински и заключителен етап, 

както и на предложената стратегия от страна на 

Участника. Участникът е описал методи за 

изпълнение на задачата и постигане на 

резултатите, като са дадени основни и 

допълнителни методи. Към всеки от описаните 

изискани от Възложителя резултати са 

представени детайлно стъпките за постигането 

им и действията предложени от участника. 

Познаването на процес на изпълнение на 

консултантски услуги по управление на 

инвестиционни проекти е подкрепено с 

конкретното изброяване на нормативните 

документи и етапите на проектния цикъл. 

Представени и подробно описани са начините и 

инструментите за изпълнение на услугата. 

 

Представено е подробно и конкретно описание 

на предложената организационна структура от 

Участника, като обосновките са добре 

структурирани (стр. 32 -  36). Подходът на 

предложената организация е ориентиран към 

естеството на набелязаните задачи, като са 

посочени принципите на управление на екип от 

експерти в течение на изпълнение на 

дейностите. 

Участникът е представил разпределение на 

човешките ресурси и отговорностите на 

отделните специалисти  по специалности, 

отнесено към обхвата на предвидените за 

изпълнение дейности /стр.38/. 

Подходът за осъществяване на 

комуникационния процес се основава на 

процес на мониторинг който е подробно 

описан/стр. 36, стр.стр. 37, 39/ и включва 

Оценка – 

10 т. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка – 

10 т. 
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3. Обяснение на 

идентифициранит

е предпоставки 

(допускания) и 

рискове, 

оказващи влияние 

върху 

изпълнението на 

договора и 

предложение за 

намаляване на 

влиянието на 

рисковете или 

ограничаването 

им, както и за 

прилагане на 

мерки, според 

участника. 

 

 

 

 

 

 

прилагането на мерки с организиране на 

работни срещи, система за управление на 

качеството и система за информационен обмен. 

Предвидена е постоянна комуникация с 

представители на Възложителя и други 

участници в процеса (подизпълнители),  на 

всеки един от етапите на изпълнение. За 

контролиране и управление на процеса на 

качеството Участникът е предвидил да 

използва система за контрол на информацията 

/стр.22/. Коментирани са връзките на 

взаимодействие със всички заинтересовани 

страни в обхвата на поръчката и отговорните 

лица при анализиране, разпределение и 

изпълнение на задачите. Участникът е описал и 

измерения на устойчивостта на изпълнените от 

него задачи, с подробни и конкретни 

обосновки.  

 

 

Участникът е направил подробен анализ на 

рисковите фактори и е дал стратегия за 

управление на процес на риска, като е разписал 

изчерпателно и последователно рисковете, 

които имат отношение към изпълнение на 

услугата. Разгледани са степента на вероятност, 

степен на въздействие, мерки за недопускане и 

мерки за преодоляването на рисковете. 

Посочен извън методиката на Възложителя е и 

допълнителен риск, който участникът е взел 

предвид и е предложил мерки за 

преодоляването му /стр.40/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка – 

10 т. 

 

ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ „ОЦЕНКА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

30 т. 
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За участник  Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София 

 

 

Участникът Обединение Проконсулт–Фиделити” е представил Техническо предложение по 

образец на Възложителя, отнасящо се до поръчката „Избор на Звено за изпълнение на проект 

(ЗИП) "Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие"  по Договор № 

367/ от 03.07.2014 г. по ОПРСР. 

Участникът е описал подробно дейностите, които ще извърши през време на изпълнение на 

услугите.  Предложени са набор от дейности, които биха позволили удовлетворяването на 

задачите на възложителя - проучвателна дейност, имаща за цел набиране на информация, 

необходима за целите на проекта, предвидено е проучване на нормативните документи, 

които ще се използват в процеса на изпълнение на проекта и са предмет на управление; 

аналитична дейност, като са описани анализите, които ще се извършат в изпълнението й, а 

именно: анализ на предоставените технически проекти и проектни решения по отношение на 

тяхната техническа актуалност, по отношение на пълнота и пълноценност на проектните 

разработки, по отношение на пълнота и точност на техническите спецификации; анализ на 

подготвените и проведени процедури на обществени поръчки, анализ на основните 

договорни условия, като в този етап предвижда и следните дейности: развитие на 

бюджетната прогноза във времето и оценка на необходимостта от корекция в зависимост от 

общите други графици на дейностите; развитие на проекта във времето по основните 

дейности и оценяване на необходимостта от корекции - график на дейностите и техния 

съдържателен обхват;  анализ и оценка на всички допълнителни условия и изисквания на 

договорите; анализ на технологичните връзки между отделните елементи и обекти от 

системата. Предвидена е контролна дейност, като е описан контрола, който ще се извършва в 

рамките на дейността. Предвидена е и координационна дейност като е посочено, че същата се 

свежда до координиране на изпълнители в технологична последователност за реализиране в 

пълнота на дейностите, които са елемент на специфичните дейности на отделните договори;  

координиране на изпълнители при съвместяване на изпълнението на дейности; координиране 

на изпълнението на дейностите по време като е необходимо съответствието на дейностите по 

основния график за развитие на проекта; координиране на дейността на участниците в 

звеното за изпълнение на проекта - общинска администрация- техническа помощ / 

консултантска помощ и съдействие/; координиране на дейностите на ЗИП и администрация в 

отношенията им с различни правоимащи институции и организиране на цялостната 

кореспонденция, мотивация и др. Още са предвидени организационна дейност, подпомагаща 

дейност, превантивна дейност, прогнозиране и планиране, дейности на консултанта. По 

предвидените дейности са описани подход на участника и предлагана стратегия. Стратегията 

включва и изброени методи от участника, които са ориентирани към постигане на целите. 

Дадено е общо описание на документи, които ще бъдат взети под внимание при изпълнение 

на договора за услуга.  

Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на 

отделните специалисти  по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. В табличен вид е представено разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на договора, като е посочено за 

всяка дейност отговорното лице/експерт.  

Участникът е направил анализ на процес на управление на риска, описал е етапите в 

управлението и мерките за справяне с рисковите събития. Дадени са съответно въздействията 

на рисковете, като са степенувани влиянието на конкретните рискове. Участникът е 

представил в своята стратегия по управление на риска и други допълнителни рискове, като е 

разграничил тяхното влияние и е предложил корективни мерки. Посочени са видовете, както 

и носителя им, оценена е степента на риска. Посочени са корективни действия, техния 

изпълнител и срокът за изпълнение за всеки вид риск, който участника е описал. Участникът 

е разделил рисковете в няколко групи – процедурни; технически; финансови; договорно 

правни; административни и общи.  

В табличен вид и представен график на изпълнение на дейностите. 
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Показатели Мотиви Брой 

поставени 

точки 

1. Предложение за 

изпълнение на 

дейностите, 

необходими за 

постигане целта 

на настоящата 

обществена 

поръчка и 

предложение на 

начин/начини за 

постигане на 

очакваните 

резултати от 

изпълнение на 

услугата, 

съобразно 

изискванията на 

Техническата 

спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът е описал дейностите които ще 

извърши през време на изпълнение на 

услугите. Към всяка от предвидените дейности 

са описани подход на участника и предлагана 

стратегия. Стратегията включва и изброени 

методи от Участника, които са ориентирани 

към постигане на целите.  

Предложената стратегия от страна на 

Участника съдържа някои пропуски и 

непълноти. В предвидените дейности по 

наблюдение и контрол са описани общо 

документи, които ще бъдат взети под внимание 

при изпълнение на договора за услуга, не са 

посочени конкретно основния договор, 

предмет на Техническата спецификация на 

Възложителя. Участникът е допуснал пропуски 

при разбиране на дейностите предмет на 

инвестиционния проект, посочени са дейности 

по „строеж на рибарско пристанище“ /стр.14/, 

вместо коректния предмет на инвестиционния 

договор – реконструкция и модернизация. 

Некоректно са посочени дейности от 

Консултанта свързани със изготвяне на заявка 

за отпускане на средства по „програмата за 

Рибарство и Аквакултура“ /стр.12/ и действия 

по публичност и информираност за същата по-

горе / стр.16/, вместо коректното наименование 

ОПРСР. Начинът на действия от страна на 

Консултанта и предложенията в неговата 

стратегия са общи и могат да се отнесат към 

изпълнение на дейности по управление на 

други проекти.   

Предложението на участника по тази точка е 

общо и относимо към всеки договор за 

изпълнение на консултантски услуги по 

управление на проект. Участникът е посочил 

(стр. 10), че ще извършва дейности като 

подготовка на план за осигуряване на 

обществените поръчки, график за звършване на 

проектни разработки от проектантски екипи, 

график за преглед на техническата 

документация по обществените поръчки и 

график за изпълнението на изготвянето на 

обществените поръчки. Тези дейности не са 

предмет на задачата и показват бланкетността 

на предложението на участника по тази точка и 

относимостта му към всеки подобен договор, 

тъй като тези дейности са вече извършени по 

настоящия проект и информацията за това е 

публично достъпна – в сайта на АОП е видно, 

че са обявени и се провеждат обществените 

поръчки, свързани с изпълнение на проекта, 

Оценка – 

2 т.   
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2. Съответствие на 

разпределението 

на задачите и 

отговорностите 

между експертите 

във връзка с 

изпълнение на 

дейностите по 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включително и тази за строителство, която не 

би могла да бъде обявена без наличието на 

подготвени и одобрени от възложителя 

проекти. В текста е вмъкнат израза „...когато 

същите не са организирани и проведени 

предварително...”, но комисията счита, че той 

само затвърждава впечатлението за 

бланкетност на изложението и относимост към 

всеки подобен договор. Подобен израз е 

вмъкнат и на други места в текста, където също 

се наблюдава общо описание на всички 

възможни дейности при изпълнението на 

консултантски услуги по управление на 

проекти.  

 

 

 

Участникът е представил разпределение на 

човешките ресурси и отговорностите на 

отделните специалисти  по специалности, 

които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. Организацията на 

отделните дейности и задълженията на 

експертите от Екипа на консултанта са 

представени в табличен вид /стр. стр.18,19/. 

Описанието на задачите и отговорностите на 

членовете на екипа се свежда до маркиране в 

представената таблица на задачите, в които 

съответния експерт ще участва. Не е 

представен подробно описание на 

отговорностите на членовете на екипа и как 

техните действия ще допринесат за 

изпълнението на проекта.  

Допуснати са пропуски при описание на 

стратегията за избор на Консултантски екип от 

Участника. Не е описано взаимодействието 

между експертите в предложеното Звено за 

Изпълнение на Проекта, начинът на 

комуникация в екипа и със заинтересованите 

страни. Методите за форми на комуникация 

между Екипа на консултанта и Възложителя са 

бегло маркирани /стр.16/ и липсва ясна 

обосновка за тяхното прилагане при 

изпълнение на задачите. Описанието по тази 

точка не е подробно и конкретно и е  относимо 

към всеки подобен договор. 

 

 

 

 

Участникът е направил анализ на процес на 

управление на риска, описал е етапите в 

управлението и мерките за справяне с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка – 

2 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка – 

6 т.   
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3. Обяснение на 

идентифициранит

е предпоставки 

(допускания) и 

рискове, 

оказващи влияние 

върху 

изпълнението на 

договора и 

предложение за 

намаляване на 

влиянието на 

рисковете или 

ограничаването 

им, както и за 

прилагане на 

мерки, според 

участника. 

 

 

рисковите събития.  

Участникът е маркирал допусканията, които 

Възложителя е представил в техническата 

спецификация и е изброил рисковете, 

препятстващи успешното изпълнение на 

договора за консултантски услуги /стр. 21/. 

Стратегията за управление на рисковете е общо 

представена и предложенията, които 

Участникът е разписал са бланкетни и могат да 

се отнесат към изпълнение на дейности по 

управление на други проекти. Не са 

коментирани по същество мерките на 

въздействие на рисковете за изпълнение на 

обхвата на задачите, и предложените съответни 

коригиращи мерки от Участника са формално и 

непълно представени /секция Процедурни 

рискове, стр. 22 и стр. 23 в дадената таблица/.  

Участникът е представил в своята стратегия по 

управление на риска и други допълнителни 

рискове – извън набелязаните от Възложителя 

– но начинът на представяне на въздействието 

им е формално разгледан, и задачите и мерки 

от Участника за предотвратяването му или 

недопускането му са общи и могат да бъдат 

част или отнесени към дейности по управление 

на други инвестиционни проекти. При 

описанието на първия идентифициран от 

възложителя риск, участникът е посочил като 

корективни действия единствено „...дейности в 

зависимост от разпоредбите и нормативните 

условия...”. Не става ясно нито какви 

конкретно действия предвижда участникът, 

нито как те ще окажат влияние върху 

предотвратяване настъпването или 

минимизиране на вредните последици от 

наастъпването на риска. Предложението по 

тази точка съдържа несъществени непълноти.  

 

ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ „ОЦЕНКА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

10 т. 

 

 

За Участник „КВП-Консулт”ЕООД, град София 

 

Участникът КВП Консулт“ ЕООД е представил Техническо предложение по образец на 

Възложителя, отнасящо се до поръчката „Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) 

"Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие"  по Договор № 367/ 

от 03.07.2014 г. по ОПРСР. 

Участникът е предложил концепция/стратегия за осигуряване на ефективно, ефикасно и 

качествено изпълнение на консултантската услуга, която се състои в изпълнение на основни 

ключови фактори описани в техническото предложение. Участникът представя методология, 

която ще прилага  при изпълнението, включваща следните стъпки: определяне на ясни цели 

на предвидените дейности в съответствие с техническото задание, неразделна част от 
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договора за обществена поръчка; организация на функционални задачи и конкретни 

отговорности на експертите от екипа на консултанта; определяне на ясна комуникационна 

рамка за всички заинтересовани страни, включени в изпълнението на предвидените дейности 

по проекта; определяне на средствата за доставка на програмни продукти и оборудване, 

необходими за целите на договора за обществена поръчка; описание на работните стъпки; 

определяне на мерките за контрол и документиране на всички данни и дейности, извършвани 

по време на изпълнението на консултантската услуга; регулярно информиране на 

Възложителя за развитието на дейностите по договора за обществена поръчка;  

Участникът предвижда мобилизационна фаза, като е описано, че дейностите които се състоят 

в мобилизационната фаза се състоят главно в извършване на съответната административна 

работа и подготовка на организационна/встъпителна среща. След мобилизацията е 

предвидено пристъпване към анализиране на цялата информация, проекти и данни 

предоставени от възложителя, в тази връзка са предвидени срещи на място. Предложен е и 

алтернативен вариант при който след мобилизацията се събира и получава цялата 

информация и данни, анализира се информацията и се подготвя доклад от консултанта и едва 

след това се провежда встъпителна среща. Освен основните дейности които консултанта 

трябва да изпълнява са предложени и допълнителни дейности(стр. 11-12 от техническото 

предложение). Участникът е коментирал етапността на изпълнение на задачата, описани са 

дейностите които ще извърши през време на изпълнение на услугите. Към всяка от 

предвидените дейности са описани подход на участника и предлагана стратегия. Начините за 

докладване на работата пред Възложителя са описани подробно, и стратегията на Участника е 

ориентирана към спецификата на задачите, предмет на договора за консултантска услуга. 

Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните 

специалисти  по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните 

дейности. Представена е Организационна структура на екипа и е описано взаимодействието 

между експертите и заинтересованите страни. За всеки експерт по отделно са описани 

основните задълженията и дейности  

Направен е анализ на процес на управление на риска, участникът е описал етапите в 

управлението и мерките за справяне с рисковите събития. При разглеждането на 

предложението на участника бе устаноовено, че същото не отговаря на изискванията на 

възложителя относно съдържанието на третия подпоказател за оценка по Показател ОТ - ІІІ. 

Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние 

върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или 

ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника. 

В изложението си по тази точка участникът е изброил допусканията, които Възложителя е 

представил в техническата спецификация и е изброил рисковете, препятстващи успешното 

изпълнение на договора за консултантски услуги /стр. 27/. Изобщо липсва анализ по 

отношение на идентифицираните от възложителя рискове – не са описани техният обхват и 

възможни проявления, не е анализирана степента им на влияние върху изпълнението на 

договора, не е обследвана вероятността от настъпването им и не са предложени конкретни 

мерки за недопускане настъпването и/или преодоляване на вредните последици от 

настъпването им. Не са коментирани по същество мерките на въздействие на рисковете за 

изпълнение на обхвата на задачите. Стратегията за управление на рисковете е общо 

представена и предложенията, които Участникът е разписал са общи и могат да се отнесат 

към изпълнение на дейности по управление на други проекти и нямат отношение към 

конкретната задача – изобщо липсва връзка между предложението на участника и 

специфичните условия на конкретната поръчка. Не са коментирани конкретни мерки и 

стъпки от Участника за управление на набелязаните от Възложителя рискове, както и не са 

представени проявлението на риска за изпълнение на задачите и мерки от Участника за 

предотвратяването му или недопускането му. Предвид факта, че в офертата на Участника 

липсва съществена съставна част на Техническото предложение, а именно – Участникът не е 

разписал проявлението на конкретните рискове от Техническата спецификация и не е 

представил ответни конкретни мерки за предотвратяване/недопускане на рисковете, 

Комисията предлага за отстраняване Участника от процедурата.   
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Във връзка с установеното и описано по-горе несъответствие на Техническото предложение 

на участника с предварително обявените условия на възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, 

т. 3 и указания в одобрената от възложителя Методика за оценка комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника „КВП Консулт“ ЕООД, гр. София.  

 

Оценки по показател „Техническо предложение” „ОТ” по формулата от 

методиката за оценка: 

Показател - „Техническото предложение” („ОТ”)  

 

Оценката по показател „Техническото предложение” на всяко едно от предложенията се 

изчислява по следната формула:  

        TN 

ОТ = -------------- x 60 

       TNmax 

 

където: 

 ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта 

TNmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти 

 

За участник „БИМ консултинг” ООД, град София 

              TN 

ОТ = -------------- x 60   

       TNmax 

 

               30 

ОТ = -------------- x 60 

            30 

 

ОТ= 60 точки 

 

 

За участник  Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София 

 

              TN 

ОТ = -------------- x 60   

       TNmax 

 

               10 

ОТ = -------------- x 60 

            30 

 

ОТ= 20 точки 

 

 

С направените изчисления по оценката на офертата Комисията приключи работата си 

по оценка на техническите предложения.  

След съобщаване на участниците на резултатите от оценяването на офертите по първия 

показател – „Техническото предложение”  за изпълнение на поръчката от методиката за 

оценка на офертите във връзка с разпоредбата на чл. 69а, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, Комисията ще пристъпи към публично отваряне на плика с предлаганата цена от 

офертите на допуснатите участници. За отварянето на ценовите оферти с писмо са поканени 

участниците. Писмата са получени от участниците на дата 12.11.2014 год. Поканата за 

отварянето на ценовата оферта е публикувана и на интернет страницата на Община Поморие. 

Датата на отваряне на ценовата оферта е 14.11.2014 г., 12:00 часа.  
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Протокол за работата на Комисията по време и след отварянето на ценовите 

предложения на допуснатите участници 

 

На 14.11.2014 г., 12:00 часа.  в зала № 2 в административната сградата на Община 

Поморие, комисията в състав, съгласно заповедта на кмета на общината, се събра на публично 

заседание, на което бяха отворена ценовите оферти на допуснатите участници. 

Поради невъзможността редовният член на комисията Паунка Илиева Купенова да 

присъства на заседанието, същата беше заместена от резервния член Тодор Живков Тодоров. 

За публичната част от заседанието на Комисията предварително с писмо бяха поканени 

участниците. 

На заседанието на Комисията и отварянето на ценовите оферти не присъстваха 

представители на участника.  

Съгласно изискванията на ЗОП, Комисията е направила оценка на допуснатите до 

оценка оферти по следния показател съгласно Методиката за оценка на офертите: 

„Техническото предложение” („ОТ”). 
 

Във връзка с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП резултатите от извършеното 

оценяване са отразени в настоящия протокол. Оценките по всеки показател от техническата 

оценка са определени с консенсус от членовете на Комисията. Във връзка с разпоредбата на 

чл. 69а, ал. 4 от ЗОП преди отваряне на ценовите оферти присъстващите бяха запознати с 

получените до този момент оценки, отразени в протокола. Комисията провери целостта на 

плика с ценовата оферта на всеки един допуснат участник. Констатирано бе, че пликът е 

запечатан, с ненарушена цялост, подписан от трима членове на Комисията в първото 

заседание на Комисията. След това Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовото 

предложение на всеки един допуснат участник. При отваряне на ценовото предложение на 

всеки един допуснат участник съдържанието му беше съобщено на всички присъстващи.    

 

Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 

 

За участник „БИМ консултинг” ООД, град София – 89 000 лв.  (осемдесет и девет 

хиляди лева) без ДДС 

 

За участник  Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София- 71 878 лв. (седемдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и осем лева) без ДДС 

Приключи публичната част от заседанието.  

След това Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 19.11.2014г., на 

което подробно беше разгледана ценовата оферта на всеки допуснат до отваряне на плика с 

предлаганата цена участник. 

Комисията пристъпи към изготвяне на оценка на офертата на всеки допуснат участник 

по показател „Предлагана цена” (ОЦ) от методиката по настоящата обществена поръчка, 

както следва: 

Показател „Предлагана цена” – с максимален брой 40 точки. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

Оценката по показател „Предлагана цена” на всяко едно от предложенията се 

изчислява по следната формула:  

 

ОЦ = Цmin / Цn х 40 

където: 

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 

Цn – цената предложена в оценяваната оферта  
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ОЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

Резултатите на всеки участник по ОЦ ще се бъдат закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

За участник „БИМ консултинг” ООД, град София 

ОЦ = Цmin / Цn х 40 

ОЦ = 71 878 / 89 000  х 40 

ОЦ=32.30 точки 

 

 

За участник  Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София  

ОЦ = Цmin / Цn х 40 

ОЦ = 71 878 / 71 878  х 40 

ОЦ=40 точки 

 

 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексна оценка на допуснатите до оценка 

участници, съгласно предвидената формула от утвърдената от Възложителя методика както 

следва: 

 

Комплексна оценка за „икономически най-изгодна оферта”. 

 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ, 

Където „ОТ” е оценката по показател „Техническото предложение”  

„ОЦ” е оценката по показател  „Предлагана цена”  

 

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.  

 

Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Относителна тежест на показателите за оценяване:                                            

ОТ  = 60 точки, максимална стойност 

ОЦ = 40 точки, максимална стойност 

 

За участник „БИМ консултинг” ООД, град София  

 

(КО) = ОТ + ОЦ 

(КО) = 60 + 32.30 

(КО) = 92.30 точки 

 

За участник  Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София  

 

(КО) = ОТ + ОЦ 

(КО) = 20 + 40 

(КО) = 60 точки 
 

 

Комисията единодушно взе следните решения: 
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1. На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с оглед изложените в настоящия 

протокол аргументи и факти относно представените оферти, Комисията предлага за 

отстраняване: 

Участник - „КВП-Консулт”ЕООД, град София. 

 

Мотиви:  

При разглеждането на предложението на участника бе установено, че същото не отговаря на 

изискванията на възложителя относно съдържанието на третия подпоказател за оценка по 

Показател ОТ - ІІІ. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, 

оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на 

влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според 

участника. 

В изложението си по тази точка участникът е изброил допусканията, които Възложителя е 

представил в техническата спецификация и е изброил рисковете, препятстващи успешното 

изпълнение на договора за консултантски услуги /стр. 27/. Изобщо липсва анализ по 

отношение на идентифицираните от възложителя рискове – не са описани техният обхват и 

възможни проявления, не е анализирана степента им на влияние върху изпълнението на 

договора, не е обследвана вероятността от настъпването им и не са предложени конкретни 

мерки за недопускане настъпването и/или преодоляване на вредните последици от 

настъпването им. Не са коментирани по същество мерките на въздействие на рисковете за 

изпълнение на обхвата на задачите. Стратегията за управление на рисковете е общо 

представена и предложенията, които Участникът е разписал са общи и могат да се отнесат 

към изпълнение на дейности по управление на други проекти и нямат отношение към 

конкретната задача – изобщо липсва връзка между предложението на участника и 

специфичните условия на конкретната поръчка. Не са коментирани конкретни мерки и 

стъпки от Участника за управление на набелязаните от Възложителя рискове, както и не са 

представени проявлението на риска за изпълнение на задачите и мерки от Участника за 

предотвратяването му или недопускането му. Предвид факта, че в офертата на Участника 

липсва съществена съставна част на Техническото предложение, а именно – Участникът не е 

разписал проявлението на конкретните рискове от Техническата спецификация и не е 

представил ответни конкретни мерки за предотвратяване/недопускане на рисковете, 

Комисията предлага за отстраняване Участника от процедурата.   

Във връзка с установеното и описано по-горе несъответствие на Техническото предложение 

на участника с предварително обявените условия на възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, 

т. 3 и указания в одобрената от възложителя Методика за оценка комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника „КВП Консулт“ ЕООД, гр. София. 

 

2. На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП предвид извършените изчисления за 

оценка на офертата и комплексна оценка Комисията прави следното класиране на 

участниците, допуснати до разглеждане и оценка на офертите в процедурата: 

 

Първо място - Участник № 1 - „БИМ консултинг” ООД, град София 

                           Комплексна оценка 92.30 точки; 

 

Второ място - Участник № 2- Обединение „Проконсулт-Фиделити”, гр. София 

                           Комплексна оценка 60.00 точки; 

 

 

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване 

и класиране на офертата на 19.11.2014 г.  

Настоящият протокол, заедно с протокола съставен на основание  чл. 68, ал. 7 от ЗОП  

представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията разглеждане, оценка и 

класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: ”Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) "Реконструкция и модернизация на 

Рибарско пристанище- гр. Поморие", по  проект:” Реконструкция и модернизация на Рибарско 
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пристанище- гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” (2007–2013г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и 

модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити 

лодкостоянки”, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), публикувано 

обявление в АОП № 620918/26.08.2014г., преписка № 00712-2014-0012.  

Протоколът е съставен съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП и съдържа общо 16 (шестнадесет) 

страници. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка заедно с подадените от 

участниците оферти. 

 

Председател: 

                                                           /П/ 

инж. Петър Веселинов Войнов…………..…….. 

 

Членове:  

 

                                                            /П/ 

1. Хубавина Лазарова Япаджиева……………….. 

 

                                                            /П/ 

2. Нелия Тодорова Динева………………………..  

 

                                                              /П/ 

3. Михаил Георгиев Кондакчиев……….………..  

 

                                                          /П/ 

4. Паунка Илиева Купенова……………………..  

 

                                                         /П/ 

5. Тодор Живков Тодоров………………………..  

/Резервен член, присъствал на публичната част  

на заседанието на Комисията - проведено на 14.11.2014г. от 12,00 ч./ 

 

Дата: 19/11/2014 г. 

Протоколът е предаден на Възложителя на дата 20.11.2014 г. 

 

 

 

Получил: /П/ 

Иван Алексиев - кмет  

на Община Поморие  

Дата: 20.11.2014 г. 


