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ПРОТОКОЛ № 2
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите, подадени в публично състезание по реда на Глава
двадесет и пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на
строителството по проект:
„Реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”“,
открита с решение № 40 от 06.12.2018 г. на кмета на община Мадан, решението
за която обществена поръчка е вписано заедно с одобреното с него обявление в
РОП при АОП с уникален идентификационен № 00104-2018-0017
Днес, 08.02.2019 г., в 11:30 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на
административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул.
„Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-478 от 28.12.2018 г. на кмета на
община Мадан се събра комисия в състав:
Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив
Членове:
1. инж. Мартин Хубенов Моллов – директор „СА“ в община Мадан
2. Катя Миткова Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно
чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.
Протокол № 1/28.12.2019 г. от работата на комисията е публикуван на
профила на купувача на 14.01.2019 г., като на същата дата е изпратен на участника.
С писмо с вх. 5300-828(1)/04.02.2019 г., в изпълнение на дадените му от
комисията указания, участникът „Дженерис“ АД е представил нов ЕЕДОП и други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените
документи относно съответствието на участника „Дженерис“ АД с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор.


Участникът е представил надлежно изготвени: опис на документите –
съгласно образец № 1; единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – съгласно образец № 2, декларация по чл. 6, ал. 2 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари – съгласно образец № 3, като
поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на
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предприетите мерки за надеждност и документ за създаване на
обединение.
Участникът с представения единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил:
 съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в раздел VI.3 от обявлението за обществена
поръчка и т. 1 от раздел III „Условия за участие - изисквания към
участниците в процедурата“ от указанията за участие, неразделна
част от документацията за участие, като изрично е декларирал в
съответните указани раздели на част III от единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице
никое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП;
 липсата на основанията за изключване, които са предвидени в
националното законодателство и документацията за участие, а
именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване по
раздел VI.3 от обявлението за обществена поръчка и т. 1.3.5 от
раздел III „Условия за участие - изисквания към участниците в
процедурата“ от указанията за участие, неразделна част от
документацията за участие, като изрично е посочил в част III,
раздел Г от единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в
документацията за участие;
 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел
III.1.3 от обявлението за обществена поръчка и т. 2.3 от раздел III
„Изисквания към участниците в процедурата – минимални
изисквания към техническите и професионални способности по чл.
63 ал. 1 от ЗОП“ от указанията за участие, неразделна част от
документацията за участие, а именно: 1) доказал е, че има опит при
изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и обема
на обществената поръчка, включително е изпълнил минимум една
услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка,
през последните три години от датата на подаване на офертата; 2)
доказал е, че разполага с квалифициран и опитен инженернотехнически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на
поръчката, включващ минимум следните специалисти: а)
Ръководител на екипа, с квалификация и умения висше
образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”
или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина; област на висше образование в
професионално направление „Технически науки” съгласно
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класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с постановление № 125 на
Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионални
направления или еквивалентна; да е участвал като ръководител на
екип на един обект, сходен с предмета на поръчката; б) Експерт по
част „ВиК“ с квалификация и умения висше образование с
образователно-квалификационна
степен
„бакалавър”
или
еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита
в чужбина; „строителен инженер“ и/или „инженер“ със
специалност „ВиК“ или еквивалент (или аналогична специалност, в
случаите когато образователно-квалификационната степен е
придобита в държава, в която няма съответната специалност); да е
участвал като експерт по част „ВиК“ на един обект, сходен с
предмета на поръчката; в) Експерт по част „Геодезия” с
квалификация и умения да притежава завършено висше с
образователно-квалификационна
степен
„бакалавър”
или
еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита
в чужбина строителен инженер със специалност „Геодезия“ или
еквивалент (или аналогична специалност, в случаите когато
образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в
която няма съответната специалност); да е участвал като експерт по
част „Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
Водена от горната констатация и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП,
комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и
изискванията към личното състояние на участника не е установена липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице
нередовност или фактическа грешка, представените документи от
участника са налични и редовни, в съответствие с предварително
обявените условия на възложителя.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно

РЕШИ:
I. Допуска до разглеждане на техническото предложение участника
„Дженерис“ АД.
На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане
на допуснатата оферта и провери за нейното съответствие с предварително
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обявените условия. Установи се, че техническото предложение на участника
отговаря на изискванията на възложителя.
Следва кратко описание на офертата на участника:
1. „Дженерис“ АД
 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на
изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията
за участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно
съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в
техническата спецификация от документацията за участие.
Техническото предложение съдържа: предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане образец № 4; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор - образец № 5; декларация за срока на валидност на
офертата - образец № 6; декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд - образец № 7. Участникът е представил
информация по всички показатели за оценка на техническото му
предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка
на офертите. Налице е техническо предложение за изпълнение на
поръчката (обр. № 4) с приложени към него:
 Организация за изпълнение. Под формата на описателен документ
участникът е представил предвижданията си за изпълнение на
обществената поръчка. Въведени са основна цел и очаквани резултати.
Извършено е описание на практическото организиране на работния
процес. Консултантът основава своя подход и методология по
разписани от него капацитет, принципи, методи и средства. Анализът
на работните процеси ще преминава през следните етапи: подготовка
за изпълнение, анализ на потребностите на екипа, описание на
работните процеси в текущо състояние, анализ и подобряване на
работните процеси, мониторинг и контрол. Анализът на работните
процеси включва комплекс от дейности, сред които идентифициране,
оценка, наблюдения, регистриране, обобщаване, избор на решения.
Участието на експертите в екипи се разглежда в два аспекта – развитие
и управление на екипа. Разписани основните изисквания към проекта,
поставени от възложителя, както и нормативните изисквания. В
техническото си предложение участникът е направил описание на
основните дейности по упражняване на авторския надзор. Дейностите
са обособени в осем етапа за целта на планирането. В табличен вид
участникът е направил подробно описание на етапите, дейностите и
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поддейностите, като е посочил присъщите за всяка дейност
характеристики. Участникът е изготвил план-график за организация на
работата. Направено е предложение за организационна структура, с
подробно описание на разпределението на отговорностите и задачите
между членовете в екипа на участника. Представена е органограма,
като за всеки от ангажираните експерти са дефинирани задачите, които
ще изпълнява в процеса на изпълнение на договора, вкл. и в табличен
вид. Представено е предложение за механизми на вътрешен контрол в
организацията, като за постигането целите на контрола ще се
използват методи по формулиране на индикатори, разпределение на
отговорностите, документиране, архивиране и съхраняване на
информацията, ефективна комуникация, превантивни и последващи
контролни дейности. Разписани са контролните дейности, преглед и
анализ на документацията по проектите, набиране и анализ на
информация, анализ на заинтересованите страни, работни срещи,
докладване. При изпълнението на вътрешния контрол ще се прилагат и
следните методи за вътрешен контрол и организация: метод на
процентните линии, метод на интегралните диаграми, които са
представени графично и са детайлно обосновани. Екипът от
консултанти поставя специфични цели. Представен е табличен график
за изпълнение на дейностите с разпределение по етапи, подетапи,
изготвяни документи, начало и продължителност на съответната
поддейност.
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника
по показателя „Организация за качествено изпълнение на поръчката (К2)“
съгласно утвърдената от възложителя методика, неразделна част от документацията
за участие.
1. „Дженерис“ АД – 50 точки
Изхождайки от съдържанието на офертата на участника, комисията намира,
че предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява
изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация, тъй като участникът е предложил организация на работата на
ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между
тях, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът също така е
представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи,
в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за
изпълнение.
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В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда
минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация,
защото са налични следните три обстоятелства:
„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика
под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)“.
Участникът е демонстрирал и обосновал обстойно разпределението на работата
между членовете на своя екип, като диференциацията е извършена задълбочено на
ниво дейности/поддейности/задачи. Разписана е конкретната функция на всеки
експерт, отчетено е взаимодействието между тях, включително и във времеви
аспект. От последното може да се направи категоричен извод относно заетостта на
отделните специалисти касателно предмета на поръчката, кога започва и приключва
тяхната ангажираност спрямо ясно дефинирани работни функции, както и какви са
преките последици (резултати) от професионалното им включване.
„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“.
Участникът е разработил и внедрил матрица за приоритизиране на всички работни
процеси, които обезпечават ресурсно консултантските услуги. Въз основа на
аналитична формула ще се извършват заключения и предоставят решения, свързани
с осигуряването на ресурси – финансови, човешки, материални, координация на
конкретни действия с всички заинтересовани страни и други организационни мерки.
Участникът е предвидил динамичен подход при управление на ресурсите, който ще
държи сметка за промени в средата и пряка необходимост от привеждане на
ресурсната обезпеченост с конкретните условия и настъпили промени. В
техническото си предложение участникът разглежда обстойно като ресурс самата
информация, която се набавя посредством различни способи и мерки, систематизира
се, приоритизира се и чрез нея като ресурс се обезпечава поддържането и
координирането на комуникационните канали. Като ресурс се посочва и
използването на високо ефективни софтуерни продукти и решения за планиране,
координация, контрол и информиране относно изпълнението. Отделно от
изложеното дотук, участникът е дефинирал за всяка дейност задълженията на
отговорния/те за изпълнението й експерт/и – както в описателен, така и в табличен
вид.
Въз основа на направените констатации комисията единодушно

РЕШИ:
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

II. Допуска до отваряне на ценовото предложение участника „Дженерис“
АД.
III. Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на 01.03.2019 г.
/първи март две хиляди и деветнадесета година/ от 11:10 часа в заседателна зала №
310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на
адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите предложения е
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на община
Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди
датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез
съобщение в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето.
Настоящият протокол е технически съставен на 22.02.2019 г.

Председател:

/положен подпис/*
.........................................
/ адв. Димитър Костов /

Членове:

/положен подпис/*
1. .............................
/ инж. Мартин Моллов /

/положен подпис/*
2. .....................................
/ Катя Демирова /

*Забележка: Налице са положени подписи, заличени на основание чл.42, ал.5 от
Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл. 23 от Закона за защита
на личните данни.
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