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УТВЪРЖДАВАМ:.................П..................
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
инж. Ангел Димитров Жиланов
Кмет на Община Горна Малина
Дата: 25.09.2020 г.
ДОКЛАД
за работата на комисия, назначена със Заповед № 193/22.05.2020 г., изм. със Заповед №
193А/14.07.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина за извършване на подбор на
участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: „Предоставяне
на консултантски услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.0020012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”. Процедурата
е открита с решение № 127 от дата 27.03.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина,
изм. с Решение № 148 от 14.04.2020 г., като обществената поръчка е публикувана в
Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 00747-2020-0005.
1.
Комисия:
Председател:
Цветанка Иванова – зам. кмет на Община Горна Малина;
Членове:
1.
инж. Стоянка Дончева – гл. експерт «Екология, управление на социални
проекти и програми» към Община Горна Малина, както и «Специалист мониторинг и
докладване» на проект BG16M1OP002-2.002-0012;
2.
Борислава Петрова – ст. счетоводител «Бюджет» към Община Горна
Малина, както и счетоводител на проект BG16M1OP002-2.002-0012;
3.
Мария Велинова – Началник отдел «Еврофондове, проекти и програми»
към Община Горна Малина;
4.
Милена Сергеева – Началник отдел «Европейски политики, програми и
проекти» към Община Елин Пелин.
5.
инж. Елена Маринова - Началник отдел «Устройство на територията,
кадастър и регулация, строителство и общинска собственост» към Община Горна
Малина, нов член, определен за член на комисията със Заповед № 193А/14.07.2020 год.
за изменение на Заповед № 193/22.05.2020 г., участвал в работата на комисията от
14.07.2020 г. след освобождаване на г-жа Милена Сергеева.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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2. Комисията е назначена със Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на
Община Горна Малина за извършване на подбор на участниците, разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти в цитираната открита процедура,
представляваща процедура за възлагане на обществена поръчка. На основание
чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 9, т. 1 от ППЗОП, поради
прекратяване на трудовото правоотношение на Милена Сергеева – член на комисията
на 14.07.2020 г., възложителят е издал Заповед № 193А, с която е изменена Заповед
№ 193/22.05.2020 г. и е назначен нов член на комисията - инж. Елена Маринова Началник отдел «Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и
общинска собственост» към Община Горна Малина. Новоназначеният член подписа
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и след запознаване с наличните документи по
преписката, както и с извършената до момента работа от комисията, с които е
напълно съгласен инж. Маринова започна да изпълнява своите задължения като член
на същата.
3. Описание на дейността на комисията:
Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 2 и сл. от
ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на
Община Горна Малина, на 22.05.2020 год., от 10:00 часа, в заседателната зала на втория
етаж в сградата на Община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.
Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците,
подали оферта в настоящата процедура, ведно с получените оферти. На основание чл.
48, ал. 6 от ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен
протокол. Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на комисията в 09:55
часа на 22.05.2020 г. Председателят на комисията определи график за нейната работа
(който график ще се актуализира съобразно извършените действия на комисията и
предстоящите етапи на възлагане на обществената поръчка), провери състава на
присъстващите и след като установи, че в залата присъстват всички членове на
комисията, откри заседанието. Председателят на комисията съобщи на присъстващите
съдържанието Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина и
списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата. Предвид
обстоятелството, че всички членове на комисията присъстваха на провежданото
открито заседание, е налице кворум за приемане на валидни решения.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на
средствата за масово осведомяване.
Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и
представените оферти за участие в процедурата, като констатира, че в определения срок
за получаване на оферти са постъпили и вписани във входящ регистър на Възложителя
оферти от следните участници, подредени по реда на постъпването им:
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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03.00-42/9/

Дата на
получаване
на офертата
21.05.2020

Час на
получаване на
офертата
12:12

ИКЮИ КОНТРОЛ ООД

03.00-42/10/

21.05.2020

14:05

ДЗЗД "Еко Еър", с участници в
обединението: "Еко Логистик
А" ЕООД, "Приорити
Консултинг" ООД, "Бим
Консултинг" ООД

03.00-42/11/

21.05.2020

15:15

№

Наименование на участника

Входящ №
на офертата

1.

Магистериум ООД

2.
3.

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения
от възложителя срок (21.05.2020 г., 16:30 часа). След запознаване с представения
списък с имената на участниците, подали оферта, в съответствие с изискванията на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията, присъстващ на заседанието, попълни и
подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията
пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията
на участниците. Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл.
47, ал. 2 от ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника,
както и наименованието на обществената поръчка. Комисията, в съответствие с чл. 54,
ал. 3 от ППЗОП, пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните
непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на
отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
I.

Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1.
Участник „Магистериум“ ООД: Участникът е представил своята оферта
в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи и
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на
комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на
разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Предвид факта, че на заседанието на комисията не присъстват
представители на участниците в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е
неприложима.
2.
Участник „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД: Участникът е представил своята
оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа
документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При
спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Предвид факта, че на заседанието на комисията не
присъстват представители на участниците в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5
от ППЗОП е неприложима.
3.
Участник ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко
Логистик А" ЕООД, "Приорити Консултинг" ООД, "Бим Консултинг" ООД
Участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, която съдържа документи и отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията оповести съдържанието
на документите в опаковката. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП
трима от членовете на комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническо
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Предвид факта, че на
заседанието на комисията не присъстват представители на участниците в процедурата,
разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложима.
След извършването на гореописаните действия за всяка една оферта и
установяването на гореизложените факти и обстоятелства, публичната част от
заседанието на комисията приключи на 22.05.2020 год., от 10:40 часа и председателят ѝ
закри заседанието.
Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание на
01.07.2020 г., от 09,00 часа в зала в сградата на Община Горна Малина. В съответствие
и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура.
Във връзка с проверката, комисията извърши и справка в Търговския регистър по ЕИК
на участниците. Комисията направи констатации за пълнотата на представените
документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз
основа на което установи следното:
II.

Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП от
офертите на участниците:

1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992
Участникът се представлява от управителя Цветомир Калчев. В опаковката на
участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника списък на
представените документи, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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документи, същите съответстват на изискванията за форма и съдържание и показват
съответствието на предложението на участника с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238
Участникът се представлява от управителя Валери Мътнешлиев. В опаковката
на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника списък
на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя
документи, същите съответстват на изискванията за форма и съдържание и показват
съответствието на предложението на участника с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка.
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с
ЕИК 201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим
Консултинг" ООД, ЕИК 200242286
При прегледа на представените документи и извършените проверки в
Търговския регистър Комисията констатира следното:
1. В част III, раздел В: "Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение" от представения ЕЕДОП от съдружника в
обединението "Бим Консултинг" ООД не е отговорено на въпроса:
"Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията
си в областта на екологичното, социалното или трудовото право?". Въпросът се
отнася до обстоятелства, които представляват задължителни основания за
отстраняване според ал. 1 на чл. 54 от ЗОП, съответсно наличието на подобни
обстоятелства се явява пречка за участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
Посочената констатация в ЕЕДОП, представен от съдружника в обединението
"Бим Консултинг" ООД представлява непълнота и препятства Комисията да
установи съответствие/несъответствие с изискванията на възложителя по
отношение личното състояние и критериите за подбор.
На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и
констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на
участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти за участие.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Въз основа на гореизложените констатации комисията взе единодушно следните
решения:
1.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в
настоящия протокол, да бъдат уведомени участниците в процедурата, като им се
изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията относно непълноти,
несъответствие на информацията и/или несъответствия с критериите за подбор.
Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на
изпращането му до участниците.
2.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ЗОП и
констатациите, обективирани в настоящия протокол указва на участника ДЗЗД „ЕКО
ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД, "Приорити
Консултинг" ООД и "Бим Консултинг" ООД, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие.
3.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на
документите по предходните точки - 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на протокола.
С извършване на горните действия председателят на комисията закри
заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе след изтичане на срока за
представяне съгласно указаното на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация, в заседателната зала на втория етаж в
сградата на Община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.
Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с
офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в
Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина.
Действията на комисията, обективирани в протокол № 1, приключиха на
01.07.2020 г. в 13:40 часа.
Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед №
193/22.05.2020 г., изм. със Заповед № 193А/14.07.2020 год. на Кмета на Община Горна
Малина, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на
14.07.2020 г. в 10:30 часа, в стая в сградата на Община Горна Малина.
Заседанието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки
срещу разпространението на COVID-19, като помещението беше предварително
дезинфекцирано, членовете на комисията, присъстващи в залата, бяха оборудвани с
предпазни средства и между тях беше осигурена дистанция не по-малко от 2 метра.
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Комисията заседава в непроменен пълен състав.
Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните
с протокол № 1 от 01.07.2020 г. непълноти и несъответствия на информацията в
офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички
участници на 03.07.2020 г.
На основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 9, т. 1 от ППЗОП,
поради прекратяване на трудовото правоотношение на Милена Сергеева – член на
комисията на 14.07.2020 г., възложителят е издал Заповед № 193А, с която е изменена
Заповед № 193/22.05.2020 г. и е назначен нов член на комисията – инж. Елена
Маринова – Началник отдел «Устройство на територията, кадастър и регулация,
строителство и общинска собственост» към Община Горна Малина. Новоназначеният
член подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и след запознаване с наличните
документи по преписката, както и с извършената до момента работа от комисията, с
които е напълно съгласна инж. Маринова започна да изпълнява своите задължения като
член на същата.
На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на
информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за
подбор за един от участниците и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и
чл. 9 от ППЗОП, състави Протокол № 1 от 01.07.2020 г. (Протокол № 1), в който
подробно са описани констатациите, определен е срок за представяне на
допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на
Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията
срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, всички участници, на които
това е указано, са представили допълнителни документи.
В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на допълнително представените от участниците документи.
I.Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и
информация към офертите на участниците
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992:
На свое предходно заседание Комисията установи, че участникът е представил
всички изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за
форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Поради горното комисията взе единодушно следното решение:
На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от
ППЗОП комисията единодушно реши, че следва да се ДОПУСНЕ до следващия
етап на разглеждане на офертата на участника „Магистериум“ ООД, ЕИК
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203465992, поради наличието на съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238:
На свое предходно заседание Комисията установи, че участникът е представил
всички изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за
форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Поради горното комисията взе единодушно следното решение:
На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от
ППЗОП комисията единодушно реши, че следва да се ДОПУСНЕ до следващия
етап на разглеждане на офертата на участника „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК
130220238, поради наличието на съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286:
В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на
Възложителя, подробно описани в Протокол № 1 от 01.07.2020 г., получен от участника
на 06.07.2020 г. В законоустановения срок, на 10.07.2020 г. участникът е представил
допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа обстойно и внимателно
представените от участника допълнителни документи. Комисията установи, че същите
съдържат:
Придружително писмо;
Нов ЕЕДОП от името на участника в обединението "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286, който съдържа променена и допълнена информация.
Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9
ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 от
01.07.2020 г. липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от
ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане на офертата на участника
ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286, поради наличието на съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
III.

Резултати от разглеждането на техническото предложение на допуснатите
участници.
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На основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и
проверка на съдържанието на техническото предложение на участниците, чиято оферта
е допусната до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените
условия.
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992:
При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията
установи следното:
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца,
приложен в документацията за участие, представени са изисканите от възложителя
декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението
съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за
минимално изискуемо съдържание на предложението.
Участникът е представил декларация по чл. 102 от ЗОП, в която е посочил, че в
представената оферта информацията в част Техническо предложение (неподлежаща на
оценка). Комисията разгледа и обсъди декларацията, при което констатира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка. Съгласно предварително обявените от възложителя критерият „оптимално
съотношение качество/цена” включва показател Професионална компетентност на
персонала (ТП) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест в
комплексната оценка 60 %, представляваща оценка на качеството на предложението за
изпълнение на поръчката, направено от съответния участник; Оценката по показателя
Професионална компетентност на персонала (ТП) се формира на базата на
представените данни за професионалните квалификации, компетентности и
специфичен опит на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката,
включващ задължително ръководител проект, координатор проект, специалист
инсталации за третиране на отпадъци и юрист. Предвид горното организацията на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката подлежи на оценка, с
оглед на което комисията не приема позоваването на конфиденциалност в тази му част.
Към техническото си предложение участникът е приложил Организация на
персонала за изпълнение на поръчката.
Изложението започва с целите, които участникът е предвидил да бъдат
постигнати в рамките на обществената поръчка, като те съответстват на поставените от
възложителя цели в техническата спецификация. Резултатите също са в съответствие с
изисканите от възложителя такива. На стр. 27 и сл. (номерация на участника)
участникът е описал предвидените организация и начин на изпълнение. Разгледани са
европейските структурни фондове, както и предвидените в Регламент (EC) 1303/2013
(РОР), с който се въвеждат общо приложими правила за фондовете.
Участникът е взел предвид и националното законодателство – разгледани са
Законът за опазване на околната среда, Законът за управление на отпадъците, Закон за
местните данъци и такси, Закон за устройство на територията, Закон за енергетиката,
Закон за техническите изисквания към продуктите, Закон за националната
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стандартизация, Закон за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, Закон за обществените поръчки и др., както и различни
подзаконови нормативни актове, стратегии, планове и др. Разгледано е и европейското
законодателство и приложимите принципи.
На стр. 70 и сл. участникът е представил организационната структура на екипа
за изпълнение, включително Ръководител на проекта, Координатор проект, ключови,
неключови експерти и допълнителни експерти (при необходимост). Линиите на
взаимодействие и йерархично положение и докладване вътре и извън екипа са
илюстрирани на стр. 76 (номерация на участника) от участника. Подходът,
инструментите и методи за постигане резултатите са разписани по дейности.
дейностите, от своя страна, са разделени на отделни задачи.
Разгледани са инструментите и методите за постигане на резултатите, както и
приложимото законодателство и необходимите ресурси. Ресурсите, които участникът е
предвидил да използва, са индикативно разпределени по задачи и са представени в
табличен вид, където за всяка задача са посочени видовете експерти, числеността,
задълженията и сроковете.
За всяка от идентифицираните и разгледани дейности са посочени подхода,
инструментите и методите, които участникът ще използва, необходимите ресурси –
експертни, материални и времеви.
Предвидените дейности включват:
Дейност 1. Преглед на всички предходни и настоящи обстоятелства, свързани с
изпълнението на проекта.
Дейност 2. Осъществяване на всички аспекти от управлението на проекта, към
която спадат следните подчинени, обстойно разгледани от участника дейности:
Дейност 2.1. Координиране на изпълнението и спазването на графиците на
договорите- по проекта.
Дейност 2.2. Информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми,
които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на проекта и предлагане на
решения за тях в рамките на своите компетентности.
Дейност 2.3. Изготвяне на комплексни експертни анализи и становища. Дейност
Дейност 2.4. Участие в работните срещи по проекта.
Дейност 2.5. Извършване на проверки на място на изпълнителите на договорите
по проекта.
Дейност 2.6. Подпомагане управлението на дейностите по проекта в
съответствие с действащото законодателство, приложимите правила и процедури на
Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020 г.
Дейност 2.7. Подпомагане на Възложителя при организиране и провеждане на
мероприятия, свързани с изпълнението на проекта.
Дейност 2.8. Набиране на необходимата информация за физическия напредък по
проекта и съдействие при подготовката на докладите за напредъка и на окончателния
доклад.
Дейност 2.9. Осъществяване на взаимодействие с екипа по строителния надзор
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за осигуряване на необходимата информация.
Дейност 2.10. Осъществяване на обмен на информация.
Дейност 2.11. Преглед и предоставяне на становища по техническите
спецификации на съответните поръчки и съдействие при оценката на техническите
оферти на участниците в тези поръчки, при желание от страна на Възложителя.
Дейност 2.12. Идентифициране и докладване за констатирани нередности при
изпълнението на договорите.
Дейност 2.13. Подпомагане съставянето на Окончателния доклад за изпълнение
на проекта към Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 г.
На стр. 201 и сл. е представен план-графика за изпълнение на поръчката,
включващ разпределение на задълженията на екипа. Предвидените нива на контрол са
описани на стр. 210 и сл. Участникът е разгледал три нива на контрол, както и четири
основни етапа на контролния процес. Посочени са основните елементи на успешното
управление на комуникационните канали. Участникът е представил линиите на
взаимодействие както в екипа, така и линиите на взаимодействие и йерархично
положение и докладване извън екипа. Последното е представено схематично и на стр.
218.
Направено е предложение относно начина на изготвяне и съдържанието на
предвидените за изготвяне при изпълнението на поръчката доклади. Предложена е
програма за управление и контрол на управлението. Участникът планира при
реализацията на дейностите да приложи адаптиран подход за управление на риска,
базиран на стандартизираната методология за управление на проекти. Според нея,
рискът се явява несигурно събитие или поредица от събития, които могат да се проявят,
с което да окажат ефект върху постигането на целите. Рискът представлява комбинации
от вероятности за настъпването на заплахи или възможности, като позволява
определяне на тяхното въздействие върху очакваните резултати. В методологията
рискът се разглежда като две различни условности. Едната разглежда риска като
заплаха, където заплахата се явява несигурно събитие, което може да има отрицателно
въздействие върху поставените резултати. Втората разглежда проявеното несигурно
събитие, като възможност за достигане на положителен ефект върху очакваните
резултати.
Участникът е предвидил Дружеството да приложи пакет от контролните
дейности, които включват писмени политики и процедури за ограничаване на
рисковете в допустимите граници, определени в процеса на управление, свързани с:
•
Ограничаване на риска (третиране) - въвеждане на контролни дейности с
цел ограничаване на въздействието или вероятността от настъпване на риска и
прилагане на механизъм за осъществяване на контрол от Възложителя и изпълнителя за
изпълнение на контролните дейности и за спазване на съответните правила и
процедури;
•
Споделяне на риска - чрез извършване на съответните съгласувателни
процедури с определените нива на управление на договора;
•
Толериране на риска - приемане на риска на нивото на което е оценен при
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дейности, при които вероятността от настъпването и влиянието му са ниски, т. е. имат
ограничено/незначително влияние върху постигане на резултатите.
В няколко точки са представени предложените от участника мерки за качество.
Третата предвидена дейност е верификация на наличната и събрана информация, и
данни преди стартиране на всяка една от задачите.
Професионалната компетентност на ключовите и неключовите експерти на
Дружеството, формирана на база професионалните квалификации, компетентности и
специфичен опит на всеки от експертите, който отговаря за изпълнението на поръчката,
е представена в синтезиран табличен вид на таблица, поместена на стр. 243 – 257.
Предложените експерти отговарят на минималните изисквания, посочени от
възложителя в техническата спецификация. Предложените експерти покриват базовите
изисквания на възложителя по отношение на образование и специфичен професионален
опит и предложението за изпълнение на поръчката индивидуализира в достатъчна
степен изискуемия за изпълнението на поръчката екип по отделните позиции и
предоставя пълни данни за образованието и специфичния професионален опит на
лицата в състава му съгласно изискванията на техническото задание.
След като разгледа подробно техническото предложение на участника
„Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992, комисията счита, че същото съответства на
предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до
оценка.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238:
При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията
установи следното:
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца,
приложен в документацията за участие, представени са изисканите от възложителя
декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението
съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за
минимално изискуемо съдържание на предложението.
Към техническото си предложение участникът е приложил Организация на
персонала за изпълнение на поръчката.
Първият раздел от изложението съдържа представяне на участника. Разгледани
са дейностите на фирмата от създаването й, описан е опитът на фирмата, обърнато е
внимание на референтните проекти. За всеки от проектите е направено кратко
представяне. Посочени са и силните страни на участника.
Вторият раздел на предложението разглежда целите на обществената поръчка,
очакваните резултати и докладване. Разгледани са различните доклади, които
участникът предвижда да представи в хода на изпълнение на обществената поръчка,
както сроковете за изпълнение. Дефинирани са цели и резултати, които съвпадат с
идентифицираните такива от възложителя.
В Раздел 3, озаглавен "Предложение за изпълнение на поръчката", на стр. 16 и
сл., участникът е представил програма за осъществяване целите на предмета на
поръчката, в която е изложил своята визия за изпълнение на договора за обществена
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поръчка. Изпълнението на поръчката условно е разделено на три етапа, които са
посочени схематично. Участникът е представил своята визия за начин на изпълнение на
дейностите и организация, която ще бъде създадена за изпълнението им, като е посочил
и дейностите, които предвижда да бъдат изпълнени. Дейностите съответстват на
изискуемите такива съгласно техническата спецификация:
Дейност 1. Преглед на всички предходни и настоящи обстоятелства, свързани с
изпълнението на проекта.
Дейност 2. Осъществяване на всички аспекти от управлението на проекта, към
която спадат следните подчинени, обстойно разгледани от участника дейности:
Поддейност 2.1. Координиране на изпълнението и спазването на графиците на
договорите по проекта.
Поддейност 2.2. Информиране на Възложителя за всички потенциални
проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на проекта и
предлагане на решения за тях в рамките на своите компетентности.
Поддейност 2.3. Изготвяне на комплексни експертни анализи и становища.
Поддейност 2.4. Участие в работните срещи по проекта.
Поддейност 2.5. Извършване на проверки на място на изпълнителите на
договорите по проекта.
Поддейност 2.6. Подпомагане управлението на дейностите по проекта в
съответствие с действащото законодателство, приложимите правила и процедури на
Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020 г.
Участникът е разгледал административното и техническо управление на
проекта.
Поддейност 2.7. Подпомагане на Възложителя при организиране и провеждане
на мероприятия, свързани с изпълнението на проекта.
Поддейност 2.8. Набиране на необходимата информация за физическия
напредък по проекта и съдействие при подготовката на докладите за напредъка и на
окончателния доклад.
Поддейност 2.9. Осъществяване на взаимодействие с екипа по строителния
надзор за осигуряване на необходимата информация.
Поддейност 2.10. Осъществяване на обмен на информация.
Поддейност 2.11. Преглед и предоставяне на становища по техническите
спецификации на съответните поръчки и съдействие при оценката на техническите
оферти на участниците в тези поръчки, при желание от страна на Възложителя.
Поддейност 2.12. Идентифициране и докладване за констатирани нередности
при изпълнението на договорите.
Поддейност 2.13. Подпомагане съставянето на Окончателния доклад за
изпълнение на проекта към Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 г.
При разглеждането на дейностите, участникът е обвързал изпълнението им с
очакваните резултати.
Участникът е предвидил изпълнението на обществената поръчка да бъде
осъществено чрез смесен екип, който е описан на стр. 40 и сл. (печатна номерация) от
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предложението – "Организация на персонала за изпълнение на поръчката".
Предложените експерти отговарят на минималните изисквания, посочени от
възложителя в техническата спецификация.
Участникът е посочил отговорностите на членовете на екипа, квалификацията
им. Посочени са поддържащите ресурси, както и помощния персонал. Представена е и
организационната структура на участника на стр. 49 и сл., включително като схема.
Предложените експерти покриват базовите изисквания на възложителя по отношение
на образование и специфичен професионален опит и предложението за изпълнение на
поръчката индивидуализира в достатъчна степен изискуемия за изпълнението на
поръчката екип по отделните позиции и предоставя пълни данни за образованието и
специфичния професионален опит на лицата в състава му съгласно изискванията на
техническото задание.
На стр. 51 и сл. до 60 участникът е представил План за разпределението на
задълженията на екипа за изпълнение (ключови и неключови експерти) при
изпълнението на дейностите и съставляващите ги задачи.
Разгледана е Приложимата нормативна уредба, както и други документи,
свързани с предмета на поръчката, например наръчници.
Следва разработената програма за управление и контрол на изпълнението,
включваща механизъм за отчитане и оценяване на напредъка в изпълнението и на
организационната структура по управлението и изпълнението на дейностите по
поръчката и мерки и механизми за осигуряване на успешна и качествена комуникация
както вътре между екипа при разпределение на задачите и отговорностите, така и при
комуникацията с Възложителя.
Посочени са методите за осъществяване на контрол по време на изпълнението на
поръчката по отношение навременното стартиране, текущо изпълнение и приключване
на отделните дейности, поддейности и задачи в планираните срокове. Участникът е
предвидил да прилага Система за управление на качеството за контрол по време на
изпълнението на поръчката по отношение навременното стартиране, текущо
изпълнение и приключване на отделните дейности, поддейности и задачи в
планираните срокове, както и да извършва контрол върху спазване на работната
програма за изпълнение на обекта, утвърдена от Възложителя по време на
изпълнението на поръчката по отношение навременното стартиране, текущо
изпълнение и приключване на отделните дейности, поддейности и задачи в
планираните срокове.
На стр. 70 и сл. е разгледано сътрудничеството и взаимодействието между
възложителя и участника по договора за външна техническа помощ.
Комуникационните връзки и взаимоотношения с екипа по управление на проекта на
възложителя и участника и между участниците в изпълнението на проекта са
представени и като отделни органиграми.
Действията и методите по осъществяване на контрол на изпълнението са
представени като отделни точки. Участникът прилага и внедрените системи за
качество.
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Участникът е предоставил план-график за изпълнението на всяка дейност в
обхвата на поръчката, който е отразен в индикативния план-график за изпълнение на
поръчката.
След като разгледа подробно техническото предложение на „ИКюИ Контрол“
ООД, ЕИК 130220238, комисията счита, че същото съответства на предварително
обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286:
При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията
установи следното:
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца,
приложен в документацията за участие, представени са изисканите от възложителя
декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението
съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за
минимално изискуемо съдържание на предложението.
Участникът е представил декларация по чл. 102 от ЗОП, в която е посочил, че в
представената оферта информацията от стр. 3 до 308 от част Предложение за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията
на възложителя следва да се счита за конфиденциална. Комисията разгледа и обсъди
декларацията, при което констатира следното: Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2
от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Съгласно предварително
обявените от възложителя критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва
показател Професионална компетентност на персонала (ТП) с максимална стойност 100
(сто) точки и относителна тежест в комплексната оценка 60 %, представляваща оценка
на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния
участник; Оценката по показателя Професионална компетентност на персонала (ТП) се
формира на базата на представените данни за професионалните квалификации,
компетентности и специфичен опит на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката, включващ задължително ръководител проект, координатор проект,
специалист инсталации за третиране на отпадъци и юрист. Предвид горното данните по
отношение на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката подлежи на
оценка, с оглед на което комисията не приема позоваването на конфиденциалност в
тази му част.
Към техническото си предложение участникът е приложил Организация на
персонала за изпълнение на поръчката.
Първият раздел от изложението съдържа обща информация, представяне на
участника, цели и принципи, които участникът следва, подходът, който прилага.
Принципите включват висок професионализъм, екипност, ангажираност, висока
професионална отговорност, коректност, съгласуваност, информираност и др.
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Посочена е свързаната с изпълнението нормативна уредба и други актове –
наръчници и др.
На стр. 11 и сл. е посочен екипа за изпълнение на дейностите по поръчката.
Предложените експерти отговарят на минималните изисквания, посочени от
възложителя в техническата спецификация. Предложените експерти покриват базовите
изисквания на възложителя по отношение на образование и специфичен професионален
опит и предложението за изпълнение на поръчката индивидуализира в достатъчна
степен изискуемия за изпълнението на поръчката екип по отделните позиции и
предоставя пълни данни за образованието и специфичния професионален опит на
лицата в състава му съгласно изискванията на техническото задание.
Участникът е предвидил да осигури и допълнителни, неключови експерти – за
отчетност на документите; за транспортна техника и технологии; за околна среда.
Отговорните експерти са разпределени по дейности, като разпределението е
представено в табличен вид на стр. 21 и сл. На стр. 25 е представена и
организационната йерархия на човешките ресурси в екипа. Комуникационните канали
възложител – изпълнител - екип, както и линиите на съгласуване и контрол, са
представени чрез схема.
Планът за разпределението на задълженията на екипа за изпълнение, по
експерти, е представен на стр. 28. Разгледани са както ключовите, така и останалите
експерти.
Участникът е разработил и план на задълженията на екипа по дейности в
рамките на стр. 32 - 51.
Участникът е описал всички доклади и др. документи, които предвижда да
предаде в резултат на дейността си по изпълнение на договора.
Програмата за осъществяване целите на предмета на поръчката е разгледана на
стр. 54 и сл., като за всяка дейност са описани подходът, инструментите и методите за
постигане на резултатите.
Дейностите съответстват на изискуемите такива съгласно техническата
спецификация и включват:
- Преглед на всички предходни и настоящи обстоятелства, свързани с
изпълнението на проекта.
Осъществяване на всички аспекти от управлението на проекта, към която спадат:
- Координиране на изпълнението и спазването на графиците на договорите- по
проекта.
- Информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха
могли да възникнат в хода на изпълнение на проекта и предлагане на решения за тях в
рамките на своите компетентности.
- Изготвяне на комплексни експертни анализи и становища.
- Участие в работните срещи по проекта.
- Извършване на проверки на място на изпълнителите на договорите по проекта.
- Подпомагане управлението на дейностите по проекта в съответствие с
действащото законодателство, приложимите правила и процедури на Оперативна
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програма Околна среда 2014 - 2020 г.
- Подпомагане на Възложителя при организиране и провеждане на мероприятия,
свързани с изпълнението на проекта.
- Набиране на необходимата информация за физическия напредък по проекта и
съдействие при подготовката на докладите за напредъка и на окончателния доклад.
- Осъществяване на взаимодействие с екипа по строителния надзор за
осигуряване на необходимата информация.
- Осъществяване на обмен на информация.
- Преглед и предоставяне на становища по техническите спецификации на
съответните поръчки и съдействие при оценката на техническите оферти на
участниците в тези поръчки, при желание от страна на Възложителя.
- Идентифициране и докладване за констатирани нередности при изпълнението
на договорите.
- Подпомагане съставянето на Окончателния доклад за изпълнение на проекта
към Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 г.
Доколкото представените основни дейности при изпълнението на предмета на
поръчката са взаимнообвързани и тяхното качествено изпълнение се основава на
нормите и изискванията в изрично посочени в предложението на участника Европейски
и национални нормативни документи.
Програмата за управление и контрол на изпълнението на участника е
представена от участника на стр. 91 и сл.
Контролният процес е визуализиран и в схематичен вариант. Разгледана е
контролната среда.
Представени са мерки и механизми за осигуряване на успешна и качествена
комуникация, както и методите за осъществяване на контрол по време на изпълнение
на поръчката.
Участникът е предоставил индикативен план-график за изпълнението на всяка
дейност в обхвата на поръчката. В края на изложението са разгледани и екологичните
изисквания към изпълнението на дейностите по обществената поръчка.
След като разгледа подробно техническото предложение на ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“,
с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК 201014089,
"Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг" ООД, ЕИК
200242286, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените
условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.
С извършване на горните действия председателят на комисията закри
заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 28.07.2020 г. в 11:30
часа, в сградата на община Горна Малина, когато ще се продължи с оценка на
техническите предложения на допуснатите участници.
Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с
офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в
Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина.
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На свои закрити заседания, проведени на 28.07, 11.08. и на 25.08.2020 г., в стая в
сградата община Горна Малина, комисията се събра в пълен състав, за да продължи
своята работа, съгласно посоченото в Заповед № 193/22.05.2020 г., изм. със Заповед №
193А/14.07.2020 год. на Кмета на Община Горна Малина. Заседанието се проведе при
спазване на всички противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19,
като помещението беше предварително дезинфекцирано, членовете на комисията,
присъстващи в залата, бяха оборудвани с предпазни средства и между тях беше
осигурена дистанция не по-малко от 2 метра.
Резултати от оценяването на допуснатите технически предложения
Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатите
участници, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2,
т. 3 от ЗОП и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в
документацията за участие и в настоящия протокол, а именно:
Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните
показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:
Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените
условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата
(оценка на офертите), се оценяват с Комплексна оценка - KO".
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената КО,
изчислена на база показателите за оценка, посочени по-долу, като на първо място се
класира офертата с най-висока оценка.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до втория знак след десетичната запетая.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, изпълнителят
на обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и
3 от ППЗОП.
За „икономически най - изгодна" се определя тази оферта, която има най висока Комплексна оценка.
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира от следните два
показателя:
1. Технически показател - Професионална компетентност на персонала (ТП) с
максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест в комплексната оценка 60
%, представляваща оценка на качеството на предложението за изпълнение на
поръчката, направено от съответния участник;
Оценката по показателя Професионална компетентност на персонала ( ТП) се
формира на базата на представените данни за професионалните квалификации,
компетентности и специфичен опит на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката, включващ задължително ръководител проект, координатор проект,
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специалист инсталации за третиране на отпадъци и юрист, неразделна част от
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 3.
Ако един или повече от предложените експерти не покрива базовите изисквания
на възложителя по отношение на образование и специфичен професионален опит или
предложението за изпълнение на поръчката не индивидуализира минимално
изискуемия за изпълнението на поръчката екип по отделните позиции или не
предоставя пълни данни за образованието и специфичния професионален опит на
лицата в състава му съгласно изискванията на техническото задание, участникът се
отстранява от участие и офертата му не подлежи на оценка и класиране.
2. Финансов показател „Предлагана цена” (ФП) с максимална стойност 100 (сто)
точки и относителна тежест в комплексната оценка 40 %, представляваща оценка на
ценовото предложение на съответния участник.
Формула за определяне на Комплексна оценка (КО) е:
КО = ТП x 60 % + ФП х 40 %,
където:
КО - комплексната оценка на n-тия участник;
ТП - оценката по техническия показател „Организация на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката“ на n-тия участник;
ФП – оценката по финансовия показател „Предлагана цена“, предложена от nтия участник.
60% - относителна тежест на техническия показател в комплексната оценка.
40% - относителна тежест на финансовия показател в комплексната оценка.
Офертите на участниците ще се оценяват в следната последователност:
1.
Определяне на оценка по Показател ТП на съответната, оценяема оферта;
2.
Определяне на оценка по Показател ФП на съответната, оценяема оферта;
3.
Определяне на Комплексна оценка (КО) на съответната, оценяема
оферта.
Методика

за

определяне

на

оценката

по

технически

показател

„Професионална компетентност на персонала" (ТП)

1. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ТП = ТП 1.1 + ТП 1.2 + ТП 1.3 + ТП 1.4, където:
№

ПОДПОКАЗАТЕЛ

Максимален
брой точки

ТП1.1

Професионална компетентност на ръководителя на проекта

25

ТП1.2

Професионална компетентност на координатора на проекта

25

ТП1.3

Професионална компетентност на специалист инсталации за
третиране на отпадъци

25
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1.1. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на ръководителя
на проекта (ТП 1.1) се определя на база на декларирания от участника специфичен
професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на
проекта при следните условия:
Професионална компетентност на ръководителя на проекта
Брой точки
(ТП 1.1)
Специфичен професионален опит: участие като ръководител проект
(респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 1 /един/ изпълнен
5
референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като ръководител проект
(респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 2 /два/ изпълнени
15
референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като ръководител проект
(респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 3 /три/ или повече
25
изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател
се счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за
подготовка и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и
проект/и в областта на управление на отпадъците.
1.2. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на координатора
на проекта (ТП 1.2) се определя на база на декларирания от участника специфичен
професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на
проекта при следните условия:
Професионална компетентност на координатора на проекта
Брой точки
(ТП 1.2)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 3 /три/ или
25
повече изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател
се счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за
подготовка и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и
проект/и в областта на управление на отпадъците.
1.3. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на специалиста
инсталации за третиране на отпадъци (ТП 1.3) се определя на база на декларирания от
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
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участника специфичен професионален опит на предвидения за изпълнение на
поръчката ръководител на проекта при следните условия:
Професионална компетентност на специалист инсталации за
Брой точки
третиране на отпадъци
(ТП 1.3)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 3 /три/ или
25
повече изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател
се счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за
подготовка и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и
проект/и в областта на управление на отпадъците.
1.4. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на юриста (ТП
1.4) се определя на база на декларирания от участника специфичен професионален опит
на предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на проекта при следните
условия:
Професионална компетентност на юриста
Брой точки
(ТП 1.4)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 3 /три/ или
25
повече изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател
се счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за
подготовка и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и
проект/и в областта на управление на отпадъците.
Методика за определяне на оценката по финансов показател „Предлагана
цена”
Оценката по настоящия показател, за всеки отделен участник в процедурата, се
изчислява съгласно формулата:
ФП = ПЦ min/ ПЦ n x 100, където:
ПЦ min е минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка
оферти;
ПЦ n е цената, предложена в оценяваната оферта
ФП се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
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Максималната стойност на оценката по ФП е 100 точки и се поставя на
участника, предложил най-ниска цена сред всички допуснати оферти.
Предложената от участника цена за изпълнение на обществената поръчка трябва
да бъде в български лева, без включен ДДС.
Методика за определяне на оценката на Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по посочената погоре формула:
КО = ТП x 60% + ФП х 40%
Допуснатите до оценка предложения бяха подробно разгледани и анализирани
от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане
комисията, в съответствие с одобрената от Възложителя методика, единодушно
определи следните оценки на офертите на допуснатите до този етап участници по
показател ТП „Професионална компетентност на персонала”.
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992
1.1. Оценка по Подпоказател ТП 1.1. „Професионална компетентност на
ръководителя на проекта”:
Участникът е предложил като ключов експерт – Ръководител на проект
Цветомир Калчев.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.1. е необходимо лицето да
взело участие като ръководител проект (респ. на еквивалентна ръководна позиция),
съответно в един, два или три референтни проекта, като изпълнен референтен проект за
целите на оценката по този подпоказател се счита подготовката и/или оценката и/или
изпълнението на проект/договор за подготовка и/или оценка и/или изпълнение на
инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в областта на управление на отпадъците.
На стр. 243 и сл. от предложението за посоченото лице са изброени 13 проекта, в
подготовката и изпълнението на които е участвало лицето като ръководител на
екип/проект, както и 3 проекта, в оценката на които е участвало лицето. Комисията
счита, че от изброените 16 проекта, 12 отговарят на изискването за изпълнен
референтен проект и съответно лицето е участвало като ръководител екип/проект при
изпълнението на 9 от изброените проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на ръководител екип повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25
точки по подпоказател ТП 1.1.
1.2. Оценка по Подпоказател ТП 1.2. „Професионална компетентност на
координатора на проекта”:
Участникът е предложил като координатор на проекта Димитринка Калчева –
ключов експерт – координатор проект.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.2 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
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изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 247 и сл. са изброени 9 проекта, като е посочено, че лицето е взело
участие в тях като ръководен/ключов експерт. Комисията счита, че 8 от посочените
проекти отговарят на определението за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.2.
1.3. Оценка по Подпоказател ТП 1.3. „Професионална компетентност на
специалист инсталации за третиране на отпадъци”:
Участникът е предложил като специалист инсталации за третиране на отпадъци
Добрина Игнатова.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.3 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 249 и сл. са изброени 8 дейности/проекти, в изпълнението на които е
участвало лицето като експерт или като оценител. Комисията счита, че 7 от посочените
дейности/проекти отговарят на определението за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.3.
1.4. Оценка по Подпоказател ТП 1.4. „Професионална компетентност на
юриста”:
Участникът е предложил като юрист на проекта Валентина Илиева.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.4 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 253 и сл. са изброени 7 дейности/проекти, като първите две описват
професионален опит на лицето за определени периоди и видове изпълнявани дейности,
а другите 5 са конкретни проекти, за които е посочено, че лицето е взело участие в тях
като експерт. Комисията счита, че 5 от посочените проекти отговарят на определението
за референтни проекти.
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Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.4.
С оглед горното комисията пристъпи към оценка по технически показател
„Професионална компетентност на персонала" (ТП)
1. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ТП = ТП 1.1 + ТП 1.2 + ТП 1.3 + ТП 1.4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 точки
С оглед на гореизложеното комисията единодушно оцени предложението на
участника със 100 точки по показател ТП „Професионална компетентност на
персонала”.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238
1.1. Оценка по Подпоказател ТП 1.1. „Професионална компетентност на
ръководителя на проекта”:
Участникът е предложил като ключов експерт – Ръководител на проект Адриана
Спасова.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.1. е необходимо лицето да
взело участие като ръководител проект (респ. на еквивалентна ръководна позиция),
съответно в един, два или три референтни проекта, като изпълнен референтен проект за
целите на оценката по този подпоказател се счита подготовката и/или оценката и/или
изпълнението на проект/договор за подготовка и/или оценка и/или изпълнение на
инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в областта на управление на отпадъците.
На стр. 41 и сл. (печатна номерация) от предложението – "Организация на
персонала за изпълнение на поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от
където е видно, че същото е взело участие, в качеството му на ръководител, в
изпълнението на 8 дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни
проекти.
Предвид горното, комисията счита, че лицето има изпълнени в качеството му на
ръководител екип на повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25
точки по подпоказател ТП 1.1.
1.2. Оценка по Подпоказател ТП 1.2. „Професионална компетентност на
координатора на проекта”:
Участникът е предложил като координатор на проекта Евгени Цветанов –
ключов експерт – координатор проект.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.2 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 42 и сл. (печатна номерация) от предложението – "Организация на
персонала за изпълнение на поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
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където е видно, че същото е взело участие, в качеството му на ръководител и експерт, в
изпълнението на 9 дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни
проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.2.
1.3. Оценка по Подпоказател ТП 1.3. „Професионална компетентност на
специалист инсталации за третиране на отпадъци”:
Участникът е предложил като специалист инсталации за третиране на отпадъци
Марио Константинов.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.3 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 45 и сл. (печатна номерация) от предложението – "Организация на
персонала за изпълнение на поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от
където е видно, че същото е взело участие, в качеството му на експерт, в изпълнението
на 11 дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.3.
1.4. Оценка по Подпоказател ТП 1.4. „Професионална компетентност на
юриста”:
Участникът е предложил като юрист на проекта Христо Иванов.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.4 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 47 и сл. (печатна номерация) от предложението – "Организация на
персонала за изпълнение на поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от
където е видно, че същото е взело участие, в качеството му на експерт, в изпълнението
на 7 дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт на повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.4.
С оглед горното комисията пристъпи към оценка по технически показател
„Професионална компетентност на персонала" (ТП)
1. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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ТП = ТП 1.1 + ТП 1.2 + ТП 1.3 + ТП 1.4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 точки
С оглед на гореизложеното комисията единодушно оцени предложението на
участника със 100 точки по показател ТП „Професионална компетентност на
персонала”.
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286:
1.1. Оценка по Подпоказател ТП 1.1. „Професионална компетентност на
ръководителя на проекта”:
Участникът е предложил като ключов експерт – Ръководител на проект
Десислава Кочева.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.1. е необходимо лицето да
взело участие като ръководител проект (респ. на еквивалентна ръководна позиция),
съответно в един, два или три референтни проекта, като изпълнен референтен проект за
целите на оценката по този подпоказател се счита подготовката и/или оценката и/или
изпълнението на проект/договор за подготовка и/или оценка и/или изпълнение на
инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в областта на управление на отпадъците.
На стр. 11 и сл. от предложението – "Организация на персонала за изпълнение на
поръчката", е посочен опитът на лицето, от където е видно, че същото е взело участие, в
качеството му на ръководител, в изпълнението на 3 дейности/проекти, които отговарят
на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията счита, че лицето има изпълнени в качеството му на
ръководител екип на 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.1.
1.2. Оценка по Подпоказател ТП 1.2. „Професионална компетентност на
координатора на проекта”:
Участникът е предложил като координатор на проекта Мария Манолова –
ключов експерт – координатор проект.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.2 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 13 и сл. от предложението – "Организация на персонала за изпълнение на
поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от където е видно, че същото е взело
участие, в качеството му на експерт - координатор, в изпълнението на 4
дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт повече от 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по
подпоказател ТП 1.2.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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1.3. Оценка по Подпоказател ТП 1.3. „Професионална компетентност на
специалист инсталации за третиране на отпадъци”:
Участникът е предложил като специалист инсталации за третиране на отпадъци
Димитринка Тренева.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.3 е необходимо лицето да
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 15 от предложението – "Организация на персонала за изпълнение на
поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от където е видно, че същото е взело
участие, в качеството му на ръководител и експерт, в изпълнението на 3
дейности/проекти, които отговарят на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по подпоказател
ТП 1.3.
1.4. Оценка по Подпоказател ТП 1.4. „Професионална компетентност на
юриста”:
Участникът е предложил като юрист на проекта Весела Александрова.
За да бъдат присъдени точки по Подпоказател ТП 1.4 е необходимо лицето да е
взело участие като експерт, съответно в един, два или три референтни проекта, като
изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се счита
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
На стр. 16 и сл. от предложението – "Организация на персонала за изпълнение на
поръчката" е посочена квалификацията на лицето, от където е видно, че същото е взело
участие, в качеството му на експерт, в изпълнението на 3 дейности/проекти, които
отговарят на изискването за референтни проекти.
Предвид горното, комисията приема, че лицето има изпълнени в качеството му
на експерт 3 референтни проекта и присъжда на участника 25 точки по подпоказател
ТП 1.4.
С оглед горното комисията пристъпи към оценка по технически показател
„Професионална компетентност на персонала" (ТП)
1. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ТП = ТП 1.1 + ТП 1.2 + ТП 1.3 + ТП 1.4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 точки
С оглед на гореизложеното комисията единодушно оцени предложението на
участника със 100 точки по показател ТП „Професионална компетентност на
персонала”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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С оглед на гореизложеното, на основание аргумент на противното от чл. 57, ал. 1
от ППЗОП и установените и описаните по-горе в протокола констатации относно
съдържанието на предложението на участника и съответствието с изискванията на
Възложителя, Комисията допуска до отваряне на ценовото предложение участниците
„Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992, „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238 и
ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286 с резултати от оценката на качеството на техническото
предложение съгласно посоченото по-горе.
Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи
работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите до този етап
участници, което да се извърши на 01.09.2020 г. от 9:30 ч. в сградата на Община Горна
Малина. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3
от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два
работни дни преди определената по-горе дата.
С извършване на горните действия председателят на комисията закри
заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на на 01.09.2020 г.
/вторник, присъствен ден/, от 09:30 ч., в заседателната зала, етаж 2 на Общинска
администрация Горна Малина, с. Горна Малина 2131, пл. "Родолюбие" № 1, когато ще
бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.
Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с
офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в
Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина.
Действията на комисията, обективирани в протокол № 2, приключиха на
25.08.2020 г. в 15:40 часа.
Комисията, в непроменен състав проведе публично заседание на 01.09.2020 г.
/вторник, присъствен ден/, от 09:30 ч., в заседателната зала, етаж 2 на Общинска
администрация Горна Малина, с. Горна Малина 2131, пл. "Родолюбие" № 1, със задача
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в настоящата процедура
за възлагане на обществена поръчка.
На публичната част от заседанието на комисията присъстваха следните
представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово
осведомяване:
- Ива Крумова Славкова, упълномощен представител на ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“.
В хода на публичното заседание комисията извърши следното:
IV.

Резултати от отварянето и разглеждането на ценовите оферти на
допуснатите участници

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Преди отварянето на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи
гласно оценките на допуснатите участници по показателя „Професионална
компетентност на персонала" (ТП) от методиката за оценка на офертите, след което
пристъпи към отваряне на ценовите оферти.
Председателят на комисията докладва пред комисията, че приложената опаковка
към офертата на допуснатите участници: „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992,
„ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238 и ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в
обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК 201014089, "Приорити
Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг" ООД, ЕИК 200242286, с
надпис „Предлагани ценови параметри“ е съобразена с изискванията на закона и на
Възложителя, както и че същата е с ненарушена цялост и върху нея се съдържат
подписите на трима членове на комисията, положени на първото публично заседание
на комисията.
1. Комисията пристъпи към публично отваряне на плика с предлаганите ценови
параметри и обявяване на ценовото предложение на участниците, както следва:
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992
Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на всички дейности,
включени в предмета на обществената поръчка е в размер на 420 200,00 (четиристотин
и двадесет хиляди и двеста) лева без ДДС или 504 240,00 (петстотин и четири хиляди
двеста и четиридесет) лева с включен ДДС.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238
Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на всички дейности,
включени в предмета на обществената поръчка е в размер на 324 500,00 (триста
двадесет и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС или 389 400,00 (триста осемдесет
и девет хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС.
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД
с ЕИК 201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим
Консултинг" ООД, ЕИК 200242286
Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на всички дейности,
включени в предмета на обществената поръчка е в размер на 423 252,00 (четиристотин
двадесет и три хиляди двеста петдесет и два) лева без ДДС или 507 902,40 (петстотин и
седем хиляди деветстотин и два лева и четиридесет стотинки) лева с включен ДДС.
След извършване на гореописаните действия на 01.09.2020 г., в 10:10 часа,
председателят на комисията обяви, че публичната част е приключила, и че от този
момент комисията ще продължи своята работа в закрито заседание.
V.

Класиране на офертите на допуснатите участници в откритата процедура
Комисията продължи своята работа с обстойно и внимателно разглеждане на
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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параметрите на ценовото предложение на допуснатите до този етап на процедурата
участници.
В хода на закритото заседание и в изпълнение на поставените ѝ задачи,
комисията констатира следното по отношение на участниците:
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992
Комисията констатира, че предложените ценови параметри от участника не
надвишават прогнозната максимална стойност на поръчката в размер на 470 280,00
(четиристотин и седемдесет хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС или 564 336,00
(петстотин шестдесет и четири хиляди триста тридесет и шест) лв. с ДДС, посочена в
обявлението за обществена поръчка, както и в т. 1.3. от документацията за участие в
процедурата.
Ценовото предложение беше проверено и се установи, че е подготвено и
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и съответства на изискванията на възложителя.
2. „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238
Комисията констатира, че предложените ценови параметри от участника не
надвишават прогнозната максимална стойност на поръчката в размер на 470 280,00
(четиристотин и седемдесет хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС или 564 336,00
(петстотин шестдесет и четири хиляди триста тридесет и шест) лв. с ДДС, посочена в
обявлението за обществена поръчка, както и в т. 1.3. от документацията за участие в
процедурата.
Ценовото предложение беше проверено и се установи, че е подготвено и
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и съответства на изискванията на възложителя.
3. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286
Комисията констатира, че предложените ценови параметри от участника не
надвишават прогнозната максимална стойност на поръчката в размер на 470 280,00
(четиристотин и седемдесет хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС или 564 336,00
(петстотин шестдесет и четири хиляди триста тридесет и шест) лв. с ДДС, посочена в
обявлението за обществена поръчка, както и в т. 1.3. от документацията за участие в
процедурата.
Ценовото предложение беше проверено и се установи, че е подготвено и
представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и съответства на изискванията на възложителя.
IV.

Извършване на проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Комисията продължи своята работа като извърши необходимите изчисления, за
да установи дали някое от предложенията в офертата на участниците, свързано с
предложената цена или разходи за показателите, подлежащи на оценка на допуснатите
участници е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти.
Процентното съотношение между средната стойност на останалите оферти и
предложението на съответния участник се изчисли по формулата:
(y-x)*100 = %
x
където х - средна стойност на предложенията на останалите участници
y - предложение на съответния участник.
Резултатите от изчисленията са отразени по-долу в таблицата:
Процентно
Предложена
Средна
отношение на
цена от
стойност на
предложението
Участник
участника в предложенията спрямо средната
лева без
на останалите
стойност на
ДДС
участници
останалите
участници
„Магистериум“
ООД,
ЕИК
420 200,00
373 876,00
12,39%
203465992
„ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК
324 500,00
421 726,00
- 23,05%
130220238
ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в
обединението: "Еко Логистик А"
ЕООД с ЕИК 201014089,
"Приорити Консултинг" ООД,
423 252,00
372350,00
13,67%
ЕИК 203847981, "Бим
Консултинг" ООД, ЕИК
200242286
Видно от горното, за участника „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238 са налице
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т.е. предложената в офертата му цена е с
повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на
останалите участници. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши да изиска с
писмо представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на общата
цена за изпълнение, предложена от участника „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК
130220238, в 5-дневен срок от получаване на искането.
Искането за представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване
на общата цена за изпълнение е предоставено на участника с писмо с рег. № 03-00-42/15/ от 02.09.2020 г. Писмото е получено от участника на същата дата – 02.09.2020 г.,
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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което обстоятелство е удостоверено с разписка, подписана от г-н Валери Мътнешлиев –
управител на „ИКюИ Контрол“ ООД.
Видно от горното, 5-дневният срок, императивно определен в разпоредбата на чл.
72, ал. 1 от ЗОП, е изтекъл на 07.09.2020 г. Този ден е неприсъствен, съответно
обосновката би могла да се получи и на 08.09.2020 г., който е първият работен ден след
изтичането на определения срок. В посочения срок не е постъпила писмена обосновка
от участника. Едва на 09.09.2020 г., чрез куриерска фирма, в община Горна Малина е
получен запечатан плик с надпис: "Допълнителни документи към оферта за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на
консултантски услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.0020012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”. Според
императивната разпоредба на чл. 107, т. 3 от ЗОП, възложителят следва да отстрани
участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 3, предложение първо от
ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника „ИКюИ Контрол“
ООД, ЕИК 130220238, от участие в открита процедура с предмет: „Предоставяне на
консултантски услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.0020012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
В съответствие с методиката за оценка на офертите, част от документацията за
участие, бяха определени следните оценки на допуснатите участници:
Методика за определяне на оценката по финансов показател „Предлагана
цена”
Оценката по настоящия показател, за всеки отделен участник в процедурата, се
изчислява съгласно формулата:
ФП = ПЦ min/ ПЦ n x 100, където:
ПЦ min е минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка
оферти;
ПЦ n е цената, предложена в оценяваната оферта
ФП се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на оценката по ФП е 100 точки и се поставя на
участника, предложил най-ниска цена сред всички допуснати оферти.
Предложената от участника цена за изпълнение на обществената поръчка трябва
да бъде в български лева, без включен ДДС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Оценка по показател ЦП „Ценово предложение"
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992:
ФП= ПЦ min. / ПЦ n х 100 = 420 200,00/420 200,00 * 100 = 1 х 100 = 100 т.
2. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с
ЕИК 201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим
Консултинг" ООД, ЕИК 200242286:
ФП= ПЦ min. / ПЦ n х 100 = 420 200,00/423 252,00 * 100 = 0,9928 х 100 = 99,28 т.
С оглед на така получените оценки, комисията пристъпи към определяне на
комплексната оценка на офертата на допуснатите участници в съответствие с
методиката за оценка:
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
Формула за определяне на Комплексна оценка (КО) е:
КО = ТП x 60 % + ФП х 40 %,
където:
КО - комплексната оценка на n-тия участник;
ТП - оценката по техническия показател „Организация на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката“ на n-тия участник;
ФП – оценката по финансовия показател „Предлагана цена“, предложена от nтия участник.
60% - относителна тежест на техническия показател в комплексната оценка.
40% - относителна тежест на финансовия показател в комплексната оценка.
Комплексна оценка на допуснатите участници:
1. „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992
КО = ТП х 60 %+ ФП х 40 % = 100 х 60% + 100 х 40% = 60 + 40 = 100 точки
2. ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с ЕИК
201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286
КО = ТП х 60 %+ ФП х 40 % = 100 х 60% + 99,28 х 40% = 60 + 39,71 = 99,71 точки
На база на горепосочената комплексна оценка се получи следното класиране:
1.
„Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992, с получена комплексна оценка
от 100 точки.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
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2.
ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А"
ЕООД с ЕИК 201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим
Консултинг" ООД, ЕИК 200242286, с получена комплексна оценка от 99,71 точки
С оглед на констатациите, обективирани в протоколите от заседанията й,
комисията взе единодушно следното решение:
Във връзка с изискванията на одобрената документация за участие и на
основание чл. 109 от ЗОП следва да се предложи на Възложителя да сключи договор за
възлагане на обществена поръчка с участника „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992,
класиран на първо място, чиято оферта отговаря напълно на изискванията на ЗОП и
одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло поставените от
Възложителя критерии за подбор.
Протокол № 3 от заседанията на комисията се състави и подписа след
приключване заседанието на Комисията на 17.09.2020 г. в 16:10 часа.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад, заедно с всички
протоколи от заседанията на комисията (Протокол 1/01.07.2020 год., Протокол
2/25.08.2020 год. и Протокол 3/17.09.2020 год., представляващи цялостния и
окончателен протокол по смисъла на чл. 103, ал. 3 от ЗОП), цялата документация и
постъпилите оферти се предават на Възложителя за утвърждаване и предприемане на
необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на
17.09.2020 г.
Председател: ………………П…………………….
Цветанка Иванова
Членове:

………………П………………….
инж. Стоянка Дончева
…………………П………………
Борислава Петрова
………………П…………………
Мария Велинова

………………П…………………
инж. Елена Маринова
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
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