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РЕШЕНИЕ 

 

 

 

№ РД-1129/20.11.2014г. 

 

        На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и протокол от 19.11.2014 

г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-16-1000/07.10.2014 г. на Иван Алексиев - кмет на 

Община Поморие, получен от Възложителя на дата 20.11.2014 г., 

  

ОБЯВЯВАМ 

 

класирането в открита с Решение № ОП-042 от 26.08.2014 г. на кмета на община Поморие 

процедура по ЗОП 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, както следва:  

 

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; 

 

На основание класирането  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

„БИМ консултинг” ООД, град София за изпълнител на обществената 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. 

Мотиви – след като се запознах с протоколите на комисията установих, че участникът „БИМ 

консултинг” ООД, град София е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и 

в срок съгласно документацията. 

 

Отстранени от процедурата участници и оферти: 

 

1.Участник - „КВП-Консулт”ЕООД, град София. 
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Мотиви за отстраняването на участника: 

Комисията е установила, че предложението на участника 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.  

 

Гаранциите за участие да бъдат освободени съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗОП. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно чл. 120 от ЗОП. 

 

Решението да бъде изпратено на всички участници на основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП в 

тридневен срок от издаването му.        

 

 

Възложител: /П/ 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  

Кмет на Община Поморие 

 

 

 

 


