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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в 
открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор по време на 
ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във 
връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г. 

На 07.01.2015 г. в 11.00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, ет. 4, в 
изпълнение на заповед № 9/07.01.2015г. на Кмета на Община Харманли се проведе заседание 

'-v на комисия в състав: 

Председател на комисията: инж. Пламен Найденов, мл. експерт в отдел „ТУиС" при 
Община Харманли с квалификация: строителен инженер . 

Членове на Комисията: 

1. Живка Плачкова - счетоводител в отдел „ ФСД" при Община Харманли с 
квалификация: икономист 

2. Цвета Черкезова - юрисконсулт в отдел „ ПНД" при Община Харманли, с 
квалификация: юрист 

3. Мирослава Стоянова, нач. отдел „Стратегическо управление и проекти" при Община 
Харманли с квалификация: филолог и икономист 

4. Петя Бонева - старши експерт в отдел „Стратегическо управление и проекти" при 
Община Харманли, с квалификация: историк 

Резервни членове: 

1. инж. Веска Лозева - гл.експерт в отдел „ ТУиС" при Община Харманли 

2. Георги Китов - мл.експерт в отдел „ ПНД" при Община Харманли 

На това заседание и на свои следващи заседания, проведени на 12.01.2015 г., 15.01.2015 г., 
16.01.2015 г., 19.01.2015 г. и 26.01.2015 г. комисията в непроменен състав пристъпи към 
разглеждане и оценяване на съдържанието на документите, съдържащи се в плик № 2 -
„Техническо предложение " на допуснатите участници. 
Комисията продължи своята работа и пристъпи към оценка на техническите предложения на 
участниците, чиито оферти отговарят на всички предварително обявени условия, а именно: 

1. „Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково; 
2. „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. София и "> 
3. „Екип-МГ" ООД, гр. Харманли. 

Оценката на техническите предложения на допуснатите участници се извърши в 
съответствие с одобрената в документацията за настоящата обществена поръчка методика за 
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оценка. Оценките на участниците по показател ОТ - „Техническо предложение" са 
определени за всеки участник единодушно от членовете на комисията както следва: 

При разглеждане на техническото предложение на Участник № 1 - „Радев - 06" ЕООД, гр. 
Хасково е установено следното: 

В плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката" на участника се съдържат всички 
приложения, изискуеми съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка. 

По-долу е представено кратко описание по всяка една основна част от предложението: 

Участникът „РАДЕВ - 06" ЕООД е представил Техническо предложение по образец на 
Възложителя, отнасящо се до поръчката : „Упражняване на строителен надзор по време на 
ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във връзка с 
изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по 
мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г.„. 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. Процедурите за контрол на изпълняваните дейности от страна на Консултанта са 
разписани ясно, като е демонстрирана визия за решаване на възникнали пречки по време на 
строителството. 

Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на 
отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 
изпълняваните дейности. Последователно е разгледан обхватът на дейностите които 
Участникът ще извършва. Описани са методите, които ще се прилагат при изпълнение на 
работната програма, стратегията и последователността на набелязаните задачи. Участникът е 
изброил допусканията и е идентифицирал рисковете, препятстващи успешното изпълнение 
на договора за консултантски услуги, като са коментирани и допълнителни рискове. 

Показатели Мотиви Брой 
поставени 

точки 

1. Обяснителна 
записка 

Участникът е коментирал етапността на изпълнение 
на задачата, описани са дейностите които ще 
извърши през време на изпълнение на услугите, 
предмет на настоящата поръчка. Към всяка от 
предвидените дейности са описани подхода на 
участника и предлаганата от него стратегия. 

Процедурите за контрол на изпълняваните 
дейности от страна на Консултанта са разписани 
ясно, като Участникът демонстрира визия за 
решаване на възникнали пречки по време на 
строителството. Коментиран е подхода по 
упражняване на контрол на строителните 
материали, както и подмяната на некачествени 
материали със съответстващи на стандартите. 

Начините за докладване на работата пред 

5 т. 
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Възложителя не са описани подробно, като не е 
напълно ясно съответствието им на изискванията на 
Възложителя - Участникът не е отчел изготвянето 
на тримесечни доклади и представяне на 
окончателен доклад за цялостното изпълнение на 
договора. Предвид допуснати несъществени 
пропуски в тази част от техническото предложение 
получените точки от Участника са 5. 

2. Организация 
работата 

на 

3. Мерки за превенция 
и управление на 
потенциални 

. рискове 

Участникът е представил разпределение на 5 т. 
човешките ресурси и отговорностите на отделните 
специалисти по специалности, които ще участват в 
процеса на контрол на изпълняваните дейности. 
Последователно е разгледан обхватът на 
дейностите които Участникът ще извършва. 

Описани са методите, които ще се прилагат от 
Участника при изпълнение на работната програма, 
стратегията и последователността на набелязаните 
задачи. Обхватът на задачите е ориентиран към 
предмета на поръчката. 

Допуснати са някои несъществени пропуски при 
описание на мониторинга на прилаганите методи. 
При описание на стратегията за контрол на 
технологичните процеси общо и кратко са изброени 
действията предложени от Участника. При преглед 
на първия раздел от техническото предложение се 
установи че представената информация относно 
съответствието с нормативните изисквания 
отговаря на обхвата на поръчката и 
законодателството. Комисията, счита че 
техническото предложение на Участника в тази си 
част изпълнява минималните изисквания, с 
несъществени непълноти и поставя оценка - 5 
точки. 

Участникът е изброил допусканията, които 
Възложителя е представил в техническата 
спецификация и е идентифицирал рисковете, 
препятстващи успешното изпълнение на договора 
за консултантски услуги /стр. 25 и 26/. Дадени са и g т 

допълнителни рискове от страна на Участника. 

Не са коментирани по същество проявленията на 
рисковете за изпълнение на обхвата на задачите, 
както и степента им на въздействие върху 
набелязаните задачи. 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. Не са коментирани конкретни 
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мерки и стъпки от Участника за управление на 
набелязаните от Възложителя рискове, както и не 
са представени проявленията на рисковете за 
изпълнение на задачите и мерки от Участника за 
предотвратяването им или недопускането им. С 
оглед на обстоятелствата, че тази част от офертата 
на Участника - стратегия за управление на риска -
изпълнява изискванията на Възложителя, с 
несъществени пропуски, Комисията постави оценка 
на този раздел - 5 точки. 

ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

15 т. 

При разглеждане на техническото предложение на Участник № 2 - „АГРОВОДИНВЕСТ" 
ЕАД, гр. София е установено следното: 

В плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката" на участника се съдържат всички 
приложения, изискуеми съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка. 

По-долу е представено кратко описание по всяка една основна част от предложението: 
Участникът „Агроводинвест" ЕАД е представил Техническо предложение по образец на 
Възложителя, отнасящо се до поръчката „Упражняване на строителен надзор по време на 
ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във връзка с 
изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по 
мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г. 

Участникът е разписал подробно задачите които ще изпълни, като демонстрира познаване на 
предмета на обществената поръчка, зададен от Възложителя. Планираните от участника 
дейности отговарят на набелязаните от Възложителя и са в съответствие с нормативните 
изисквания. Процедурите за контрол на изпълняваните дейности са разписани подробно за 
всеки етап. 

Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на 
отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 
изпълняваните дейности. Описана е вътрешната комуникация между експертите в екипа на 
Консултанта и връзките с ангажираните в процеса заинтересовани страни. 

В третия раздел Участникът е описал допусканията, които Възложителя е представил в 
техническата спецификация и е представил мерки за преодолявах*? и предотвратяване на 
възникнали рискове. 
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Показатели Мотиви Брой 
поставени 

точки 

1. Обяснителна 
записка 

Hv<d.. - I 

Участникът е разписал подробно задачите, които 
ще изпълни, като демонстрира познаване на 
заданието на инвестиционния проект и 
изискванията, зададени от Възложителя. Дадено е 
описание на етапите на изпълнение на задачите, 
като Участникът е разграничил отчетливо фазите на 
инвестиционния проект, който е определящ за 
извършваните услуги. Дадена е структурна 
разбивка на работната програма, предложена от 
Консултанта . Участникът е описал, адекватни на 
премета на настоящата поръчка, методи за 
изпълнение на задачата и постигане на резултатите, 
като за всеки метод е дадено подробно описание. 
Към всеки от описаните резултати са детайлно 
описани стъпките за постигането им и действията 
предложени от участника. Спазени са изискванията 
на Възложителя за начините на докладване и 
тяхната форма. 

Мерките за управление на задачите на Консултант 
Строителен надзор и методите за контрол на 
технологичната последователност на строителните 
процеси са представени, като са отчетени 
спецификите през отделните фази на 
инвестиционния проект, също са предвидени 
контрол при спазване на безопасни условия на труд 
на строителните площадки. Описан е подробно 
контрол, който ще се упражнява върху 
строителните материали и изделия, тяхното 
съответствие на техническите изисквания на 
проекта - доставка, изпитания, влагане /стр. 24/ 
Предвидени са действия от страна на Консултанта 
за недопускане на некачествени материали при 
строителството и са описани действия за тяхната 
подмяна с материали отговарящи на условията на 
качеството /стр.25/. Достигнати са всички 
изисквания на Възложителя, описани в 
техническата спецификация. 

10 т. 

2. Организация на 
Описани са работната програма която ще се следва 
от Участника при изпълнение на задачите, 

• - ' — 
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работата 

3. Мерки за превенция 
и управление на 
потенциални 
рискове 

стратегията и последователността на 
консултантските услуги. Последователно са 
разгледани всички нормативни документи 
съпътстващи етапите на строителството и ролята на 
Участника с отговорностите на експертите от екипа 
му. 

Участникът е представил разпределение на 
човешките ресурси и отговорностите на отделните 
специалисти по специалности, които ще участват в 
процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

Участникът е описал вътрешната комуникация 
между експертите в екипа на строителния надзор 
/стр. 44/ и връзките си с ангажираните в процеса 
заинтересовани страни. Очертаната стратегия е 
добре представена, отчетена е спецификата на 
конкретните обекти, като участникът е посочил 
действия при едновременни строителни дейности 
на повече от една площадка. 

Информацията във втория раздел е в съответствие с 
минималните изисквания, посочени в техническата 
спецификация с несъществени пропуски в част 
взаимодействие в отношенията с Възложителя и 
останалите участници в изпълнението на проекта. 

Участникът е направил общ анализ на процес на 
управление на риска, като е отчел важността на 
този раздел от техническата спецификация към 
своите задачи. 

Участникът е описал допусканията, конто 
Възложителя е представил в техническата 
спецификация /стр. 45/ и е предложил мерки за 
преодоляване и предотвратяване на възникнали 
рискове. 

При описание на мерките на въздействие от страна 
на Участника са допуснати непълноти и пропуски. 
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; конкретно при описание на мерките за 
предодоляване на риск от промени в нормативната 
уредба /стр. 47/ Участникът не убеждава, че 

10 т. 

5 т. 
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разполага със вътрешни правила за мониторинг на 
законодателните промени и е налице само 
декларирана готовност за преодоляване на риска. 
Мерките за преодоляване на настъпването на 
нормативния риск и евентуални загуби не са 
адекватни и убедителни. Участникът не е съобразил 
действията си за преодоляване на времевите 
забавяния с крайния срок на консултантските 
услуги /стр. 45, посочен срок 31.08.2015/ и 
разписания от него график за изпълнение /таблици 
на стр. 50/ - срок до 30.04.2015 г. 

Информацията в тази трета част на техническото 
предложение на Участника е в съответствие с 
минималните изисквания, посочени в техническата 
спецификация с несъществени пропуски в част 
мерки за преодоляване на рисковете. Предвид 
изложеното поставената оценка от Комисията е 5 
точки. 

ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

25 т. 

При разглеждане на техническото предложение на Участник № 3 - „Екип-МГ" ООД, гр. 
Харманли е установено следното: 

В плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката" на участника се съдържат всички 
приложения, изискуеми съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка. 

По-долу е представено кратко описание по всяка една основна част от предложението: 

Участникът „Екип-МГ" ООД е представил Техническо предложение по образец на 
Възложителя, отнасящо се до поръчката „Упражняване на строителен надзор по време на 
ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във връзка с 
изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по 
мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г. 
Участникът е разписал в техническото си предложение задачите, които ще изпълни, като 
демонстрира познаване на предмета на обществената поръчка, зададен от Възложителя. 
Процедурите за контрол на изпълняваните дейности от страна на Консултанта са разписани 
ясно, разграничени са действията предложени от Участника в предварителния, същински и 
заключителен етап. Участникът е представил списък на предложените експерти за 
изпълнение на задачите и структура на екипа, както и взаимодействието си с основните 
страни в инвестиционния проект. Обхватът на дейностите е разгледан последователно с 
оглед на фазите на строителството. Участникът е направил анализ на процес на управление 
на риска, описал е етапите в управлението и мерките за справяне с рисковите събития. 
Описани са допусканията които препятсват изпълнението на инвестиционния проект, както и 
е отчетено влиянието на рисковете според техническата спецификация, засягащи 
изпълнението на договора за надзор; представени са изброени и допълнителни рискове. 
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Показатели Мотиви Брой 
поставени 

точки 

1. Обяснителна 
записка 

2. Организация 
работата 

на 

Участникът е коментирал етапността на изпълнение 
на задачата, описани са дейностите които ще 
извърши през време на изпълнение на услугите, 
предмет на настоящата поръчка. Планираните от 
участника дейности отговарят на набелязаните от 
Възложителя и са в съответствие с нормативните 
изисквания. 

Процедурите за контрол на изпълняваните 
дейности от страна на Консултанта са разписани 
ясно, разграничени са действията, предложени от 
Участника в предварителния, същинския и 
заключителния етап от изпълнението на предмета 
на поръчката. 

Допуснати са непълноти в техническото 
предложение, относно последователността на 
изготвяните от Участника документи и актове, 
съпътстващи строителните дейности. Общо е 
декларирано съответствието на изготвените от 
Участника документи с приложимата нормативна 
база, без да се навлиза в детайли. Предлаганата 
стратегия е обща и може да бъде отнесена към 
други поръчки със сходен на настоящата обхват. 
При подробно разглеждане на описанието на 
дейностите в други части на техническото 
предложение /стр. 15/ се установи съответствието с 
минималните изисквания от техническата 
спецификация. Поставената оценка на тази първа 
част от офертата е 5 точки - изпълнени са 
изискванията с несъществени пропуски. 

Участникът е представил списък на предложените 
експерти за изпълнение на задачите и структура на 
екипа, както и взаимодействието на Участника с 
основните страни в инвестиционния проект /стр. 13 
и стр. 14/. Обхватът на дейностите е разгледан 
последователно с оглед на фазите на 
строителството. 

Участникът е описал общо и неясно функциите на 
отделните експерти, включени в консултантския 
екип. Не са разписани функциите на ключовите 
експерти и ролята им в изпълнението на функциите 
по упражняване на строителния надзор. 
Номинирани са единствено лица с имената им /стр. 
14/ без ясно разграничение на отговорностите. 
Представената от Участника в този раздел за 
задачите по време на дейността /стр. 15 и стр. 16/ е 

5 т. 

1 т. 
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3. Мерки за превенция 
и управление на 
потенциални 
рискове 

типова и бланкетно представена и може да се 
отнесе към други обществени поръчки. 
Допуснатите пропуски по отношение 
разпределението на човешките ресурси са много на 
брой, с оглед на изискванията на Възложителя. 
Предвид установеното Комисията постави на тази 
втора част от техническото предложение на 
Участника минималната според методиката оценка 
- 1 точка. 

Участникът е направил анализ на процес на 
управление на риска, описал е етапите в 
управлението и мерките за справяне с рисковите 
събития. 

Участникът е описал допусканията, които според 
него препятсват изпълнението на инвестиционния 
проект, както и е отчел влиянието на рисковете 
според техническата спецификация, засягащи 
изпълнението на договора за упражняване на 
строителен надзор /стр. 22 и 23/. 

При описание на мерките на въздействие от страна 
на Участника са допуснати непълноти и пропуски. 
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; конкретно при описание на мерките за 
предодоляване на риск от промени в нормативната 
уредба /стр. 22/, Участникът не убеждава че 
разполага със вътрешни правила за мониторинг на 
законодателните промени и е налице само 
декларирана готовност за преодоляване на риска. 
Не са номинирани в екипа на Консултанта 
специалисти с юридическо образование. При 
допусканията на риск за времево изоставане на 
избор на изпълнители за строителство и авторски 
надзор - риск 2 /стр. 23/, Участникът е приел за 
настъпил изброения риск, като го е счел за 
неуправляем и не е дал адекватни мерки за 
неговото контролиране. За рисковете 
"ненавременна комуникация между Изпълнител 
надзор - Възложител/Строител" мерките за контрол 
от страна на Участника са декларативни и са общо 
разписани. Представени, но само с изброяване, са 
допълнителни рискове, които не могат да бъдат 
отнесени към настоящата поръчка, поради липса на 
отчетено влияние към услугите по договора и 
липсващи мерки за предодоляване от страна на 
Участника. Предвид информацията и допусканията 
от техническото предложение и тяхното 

5 т. 
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съответствие с минималните изисквания на 
Възложителя, с пропуски, Комисията постави 
оценка на последната трета част от офертата на 
Участника - 5 точки. 

ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

11 т. 

Комисията единодушно определи следните оценки по показател ОТ „Техническо 
предложение" за допуснатите до оценка участници по следната формула от методиката 
за оценка: 

Показател - „Техническо предложение" („ОТ") 

Оценката по показател „Техническото предложение" на всяко едно от предложенията 
се изчислява по следната формула: 

TN 

ОТ = х 50 
TNmax 

където: 
Tn - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта 
TNmax - максималната стойност сред получените оценки на всички оферти 

1. Участник № 1 - „Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково - 30 т. 

2. Участник № 2 - „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. София - 50 т. и 

3. Участник № 3 - „Екип-МГ" ООД, гр. Харманли - 22 т. 

Комисията определи място, дата и час за ново публично заседание, на което да бъдат 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците, а именно - 03.02.2015 г. от 
10:00 часа, в заседателна зала в административната сграда на Община Харманли, на 
адрес: гр. Харманли, Община Харманли, пл. „Възраждане" № 1. 

Така определените дата, час и място да бъдат доведени до знанието на всички 
участници в процедурата и останалите лица, които имат право да присъстват на 
публичното заседание, като в съответствие с документацията за участие съобщението 
следЕа да бъде публикувано на интернет се^та. на Община Харманли, на мястою.в 
профила на купувача, определено за настоящата поръчка най-малко два работни дни 
преди датата, определена за отварянето на ценовите предложения на допуснатите до 
оценка участници. 

HARl; A N I I MUNICIPALITY 
6450 ,Harmanli 
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С това заседанията на комисията по разглеждането и оценката на техническите 
предложения на участниците приключи на 26.01.2015 г. 

Протокол за работата на Комисията по време и след отварянето на ценовите 
предложения на допуснатите участници 

На 03.02.2015 г., от 10:00 часа в зала в сградата на Община Харманли, комисията в 
състав, съгласно заповедта на кмета на общината, се събра на публично заседание, на което 
беше отворена ценовата оферта на всеки допуснат до оценка участник. 

За публичната част от заседанието на Комисията предварително - два работни дни по-
рано бяха поканени участниците чрез уведомяване на профила на купувача. 

Поради отсъствието на Мирослава Стоянова - член на Комисията, последният беше 
заместен от резервния член - инж. Василка Лозева -гл.експерт в Община Харманли. Тя се 
запозна с работата на комисията до този момент, както и с участниците в процедурата и 
подписа декларация по чл. 35 ЗОП. 

На заседанието на Комисията и отварянето на ценовите оферти присъстваха 
представители на 

1. Участника - „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли - Петя Радославова Зафирова, 
упълномощен представител; който се записа в отделен списък, който е част от документите 
към обществената поръчка. 

Съгласно изискванията на ЗОП, Комисията е направила оценка на допуснатите до 
оценка участници по следния показател съгласно Методиката за оценка на офертите: 

(ОТ) „Техническо предложение" за изпълнение на поръчката 
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. След съобщаване на оценките 
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 и от единствения представител на участника -
„Екип - МГ" ООД, гр. Харманли - Петя Радославова Зафирова. 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: 

1. Участник № 1 - „Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково - 3 720,00 лева без ДДС. 

2. Участник № 2 - „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. София - 2 215,00 лева без ДДС и 

3. Участник № 3 - „Екип-МГ" ООД, гр. Харманли - 2 366,00 лева без ДДС. 
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Приключи публичната част от заседанието. След това Комисията продължи своята 
работа на закрито заседание от 03.02.2015 г., на което подробно беше разгледана ценовата 
оферта на всеки допуснат до отваряне на плика с предлаганата цена участник. 

Установено беше, че ценовата оферта на Участник № 2 - „Агроводинвест" ЕАД, гр. 
София, и Участник № 3 - „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли, съдържат предложение с числово 
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
Средната стойност на останалите ценови оферти е 3 043 лева без ДДС, което означава, че 
всяко ценово предложение, което е под 3 043 лева е с 20 % по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници. Предложението на Участник №2 е с 
27,21 % , а предложението на Участник №3 е с 20,27 % по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници . Предвид това комисията изиска от тях 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение. Комисията 
определи разумен срок за представяне на обосновката, който е три работни дни от 
получаване на искането за това. Писмата бяха изпратени по факс на участниците на 
05.02.2015 г. и е част от документацията по процедурата. На 05.02.2015 г. по факса бяха 
получени отговори от участниците, че са получили писмото. 

На 10.02.2015 г. продължи работата на комисията. 
Отговорът от страна на Участник № 2 „Агроводинвест" ЕАД, гр. София - беше 

получен в указания срок на 10.02.2015 г. с Вх. № ОХ-Об-97. Участникът е предложил 
писмена обосновка за предложената от него цена, която бе подробно разгледана и обсъдена 
от членовете на комисията. Бяха изложени различни мотиви и становища с цел изпълнение 
изискванията на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Резултатите от направените констатации са следните: 

Участник № 2 е посочил обективни обстоятелства за изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка, предложил е адекватно 
изпълнение на основните дейности по проекта; добрата комуникация между екипа на 
изпълнителя и екипа на Възложителя е добре обоснована; разписал е обосновка по фонд 
работна заплата на отделните си експерти, която е добра, аргументирана, обстойна и 
изчерпателна. Комисията приема посочените от участника обстоятелства за обективни. 
Предложените в обосновката от участника фактори са относими към предмета на настоящата 
обществена поръчка - използване на собствени ресурси - местни експерти и служители с по-
ниска себестойност на труда, предвид изпълняването и на други подобни договори, 
придобили опит за справяне с подобни задачи. 

Отговорът от страна на Участник № 3 „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли - беше 
получен в указания срок на 09.02.2015 г. с Вх. № ОХ-06-90. Участникът е предложил 
писмена обосновка за предложената от него цена, която бе подробно разгледана и обсъдена 
от членовете на комисията. Бяха изложени различни мотиви и становища с цел изпълнение 
изискванията на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Резултатите от направените констатации са следните: 

Участник № 3 е посочил обективни обстоятелства за изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка; добрата комуникация 
между екипа на изпълнителя и екипа на Възложителя а е добре обоснована; Фактът, че 
дружеството разполага с офис в града, където основно ще се изпълнява договорът, 
предполага по-ниски разходи за транспорт и командировки; разписал е обосновка по фонд 
работна заплата на отделните си експерти, която е добра, аргументирана, обстойна и 
изчерпателна. Комисията приема посочените от участника обстоятелства за обективни. 
Предложените в обосновката от участника фактори са относими към предмета на настоящата 
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обществена поръчка - използване на собствени ресурси - местни експерти и служители с по-
ниска себестойност на труда, предвид изпълняването и на други подобни договори, 
придобили опит за справяне с подобни задачи. Наличието на екип с богат опит и осигурена 
база, допринасят за висока производителност и намаляват необходимото време за 
извършване на възложените задачи и дейности, а това неминуемо влияе на себестойността на 
поръчката и предлаганата цена. 

След преглед и оценка на постъпилите обосновки на участниците, комисията 
единодушно 

Р Е Ш И : 

приема представената от Участник № 2 „Агроводинвест" ЕАД, гр. София и Участник 
№ 3 „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли, ценова обосновка, като счита, че са представени 
обективни обстоятелства, свързани с наличие на икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка и изключително благоприятни условия за участника, на които той се 
позовава в обосновката си за предложената цена за изпълнение на поръчката. 

Тези обстоятелства представляват основание Участник № 2 „Агроводинвест" 
ЕАД, гр. София и Участник № 3 „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли да не бъдат 
предложени за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към изготвяне на оценка на офертата на всеки допуснат участник 
по показател (ОЦ) „Предлагана цена" в лева без ДДС. 

Предложена цена без 
ДДС 

ОЦ = Ц т т / Ц п х 50 

„Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково 

3 720,00 лева 28,96 точки 
„АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. 
София 

2 155,00 лева 50,00 точки 
„Екип-МГ" ООД, гр. Харманли 

2 366,00 лева 45,54 точки 

Оценките са изчислени по следната формула от методиката за оценка на офертите: 
ОЦ = Ц т т / Ц п х 50 

където: 
Ц т ш - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 
Цп - цената предложена в оценяваната оферта 
ОЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. • ~ 

Комплексната оценка съгласно предвидената формула от утвърдената от Възложителя 
методика, е както следва: 
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Комплексна оценка (KO) = ОТ + ОЦ, 

„Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково 30 + 28,96 = 58,96 точки 
„АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. 
София 

50 + 50 = 100,00 точки 

„Екип-МГ" ООД, гр. Харманли 22 +45,54 = 67,54 точки 

Комисията единодушно взе следното решение: 

1. На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП предвид извършените изчисления за 
оценка на офертите и комплексна оценка Комисията прави следното класиране на 
участниците, допуснати до разглеждане и оценка на офертите в процедурата: 

Първо място - Участник № 2 - „Агроводинвест" ЕАД, гр. София 

Комплексна оценка 100,00 точки; 

Второ място - Участник № 3 - „Екип - МГ", гр. Харманли 

Комплексна оценка 67,54 точки; 

Трето място - Участник № 1 - „ Радев-06" ЕООД, гр. Хасково 

Комплексна оценка 58,96 точки; 

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване 
и класиране на офертите на 11.02.2015 г. 

Настоящият протокол, представлява цялостният и окончателен Протокол на 
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Упражняване на 
строителен надзор по време на ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. 
Иваново, община Харманли, във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 
04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г." 

Протоколът е съставен на 11.02.2015 г. съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП и съдържа общо 
15 (петнадесет) страници. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка заедно с подадените 
от участниците оферти. 
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Настоящият протокол бе съставен на 11.02.2014 г. в 15:20.ч. 
/ Г ) 

Комисия: 

Председател: 

с^яо 

Г/ТУ 

членове: 1. 
е-но ш а 

(,-w ьь яд 

/Ц. Черкезова/ 

ЬЪК^ 

irx.v îuHHOBa/ 

4 . . 

/П. Бонева/ 

•зщ 

5. 
/иьк.о.лизева/ 

Ц. o l Приех на..'.(.:.. -2015 г. 
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