ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с

предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
„Основни услуги н
отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от в биовяеми източници н
спестяване иа енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

-

ОБИНА ГЕОРГИ АМЯНОВО ОБЛАСТ МОН
ПРО ОКОЛ

3

Днес 13.05.2016г. в 1 О часа в Заседателната зала на община Георги Дамяново в изпълнение
на Заповед Мз 82 от 12.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра комисия в
Председател: адв. Цветан Димитров -юрист
състав:
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Надя Стайкова Дамянова
мл. експерт „Екология, култура И ЗУА”
със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда на
чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет “Консултантски услуги
за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и отчитане на проекти на община
Георги Дамяново по Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми Іязточницхх и спестяване иа енергия", „Програма
за развитие иа селските райони 2014-2112012”

-

Комисията продължава работата си на закрито заседание и установи следното:
В изпълнение на
решенията по Протокол Мз 2 от работ та на комисията от 28.04.2016г. е
изпратено писмо с искане на допълнителни разяснения по ПЛИК Мз 2 на Участник Ле 4
„Юии проджект“ ЕООД, град София и е получен от него, видно от получената обратнаразписка.
В посоченият 5
- петдневен срок комисията констатира, че в деловодството на община
Георги Дамяново, е постъпил плик с допълнителни документи на участник „ІОни проджект“
ЕООД, град София под Вх. На 3000-5470/11.05.2016г. в деловодтсвото на община Георги
Дамяново
Участникът „Юни проджект“ ЕООД е предоставил необходимите разяснения, въз основа
на които комисията установи, че Предложението на участника е в съответствие с изискванията
на възложителя.
Колиисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка
на подадените
оферти - на ПЛИК Мз: 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
иа с ните
„

участници:
Участник М: 1 „Евростарт 2008“ ЕООД, град София.
Участник .М 2 „Акваексперт-12" ООД, град Силистра.
Участник Ле 3 - „Рила консулт“ ЕООД, град София.
Участник К: 4 - „Юни проджект" ЕООД, град София.
Участник М» 5 „Консулт СС“ ЕООД, град Варна.
-

-

-

По отношение на Участник .М

1

- Евостат

2008“

ЕОО рд Соня.

Комисията пристъпи към определяне на точките по показателите за оценка, съгласно
методиката за оценка на офертите.
Комисията пристъпи към определяне на точките по показател Техническо
предложение (ТП). При прилагане на скалата посочена в Методиката за оценка иа
офертите, Комисията определи следните точки на участника:
ОСНКЗ на ТСХННЧВСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ за ІІЗПЪЛНСНІІС на ПОЪЧКЕІТЗ
ТОЧКИ
~

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление н
„Основни услуги и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
-- за инвестиции
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа
в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници н
спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, представена от участника, съдържа в
пълен
обем изискуемите елементи, съгласно изискванията на Възложителя. Посочени са всички
дейности и под-дейности кьм тях, за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
техническата спецификация. Посочени са очакваните резултати за изпълнение на поръчката,
съгласно Техническата спецификация. Посочени са методи за осъществяване/изпълнение на
поръчката. Посочен е контрола и мониторинга при изпълнение на обществената поръчка.
Посочена е работната сила за изпълнение на обществена поръчка. Участникът е
извършил ясно
и подробно описание на всички дейности за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
техническата спецификация. Дейностите са описани по начин, от който е видно тяхното
структуриране в отделни, раздели и могат да бъдат индивидуализирани самостоятелно и
отделно една от друга, като са посочени и съответните взаимовръзки между тях. Същите са
описани и развити с ясна и точна конкретика и представят нагледно пълния процес по
подготовка И управление на съответните проекти. Посочени са средствата/начините, чрез които
ще се постигнат очакваните резултати при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е
посочил и описал под од за постигане на очакваните резултати по настоящата поръчка и
гарантиране на тяхната устойчивост. Същият създава механизми, които ще гарантират резултат
и у тойчиво въздействие. Обърнато е внимание на нормативната уредба
касаеща процеса по
кандидатстване и управление на проекти по ПРСР 2014-2020, както и в областта на
обществените поръчки, като са изброени редица директиви и законодателни
документи.
Посочените методи за осъществяване/изпълнение предмета на
съобразени
поръчката са
с
нейния характер и сложност. Аргументирана е ясно и подробно
тяхната приложимост.
Извършено е детайлно описание на посочените методи, от което е
видно кой метод за коя
дейност е приложим, както и че за всяка една от дейностите има предвидени и
приложими
методи за изпълнението й. Методите създават гаранция за успешен процес на работа и вземане
на бързи, навременни и ефективни решения. Извършено е детайлно описание на
контрола и
мониторинга, който ще бъде осъществен при изпълнение на дейностите и под~дейностите по
обществената поръчка. Ясно и конкретно са индивидуализирани
контролни механизми и
процедури, посредством които ще бъде изпълнена обществената поръчка. Същите гарантират
непрекъснат контрол и мониторинг. Всички експерти на участника са ангажирани в
осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности.
Участникът е посочил и описал различен вид инструменти за
контрол и мониторинг, които ще
използва. Същите, кореспондират изцяло с изискванията на Възложителя за предоставяне на
ефективна и качествена консултантска услуга, чрез осъществяване
на необходимия контрол.
Посочени са контролни и мониторингови механизми, които
проследяват в пълна степен всяка
една от отделните дейности и под-дейно 1. Участникът е описал и развил методи и контролни
инструменти, посредством които ще осигурява необходимите гаранции и качество на работа.
Ясно и подробно е посочена и развита организацията на работната
сила за качествено и в срок
изпълнение на дейностите и под-дейностите по договора за обществена поръчка. В
представената Обяснителна записка, участникът е посочил организационната структура на
предложения екип от експерти. Схематично и ясно са описани, съответните взаимовръзки
между отделните звена имащи пряко отношение към изпълнение на настоящата обществена
поръчка. Същите са ясно индивидуализирани с конкретно посочени отговорности по всяка една
от дейностите. изброени/посочени са отговорностите на всеки един от експертите поотделно за
всяка една от под-дейностите към всяка една отделна дейност. отговорностите на всеки един от
експертите за разписани по начин даващ ясна представа за ангажираност и поле на действие.
Същите отговарят напълно на изискванията на Възложителя за изпълнение
на обществената

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
„Основният услуги и
отчитане на проект на община Георги Дамяново по Мярка М07
обновяване иа селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

-

поръчка.

По отношение на Участник

Комисията пристъпи към определяне на точките по показателите за оценка, съгласно
методиката за оценка на офертите.

Комисията пристъпи към определяне на точките по показа
Техническо
предложение (ТП). При прилагане на скалата посочена в Методнката за оценка на
офертите, Комисията определи следните точки на участника:
ОВНКЅІ на техническото ПВЛОЖСІІНС за ИЗПЪЛНЕНИЕ
на ПОЪЧКЗТЯ

[

ТОЧКИ

Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, представена от участника,
- съдържа в пълен
обем изискуемите елементи, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са всички
дейности и под-дейности към тях, за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
техническата спецификация. Посочени са очакваните резултати за изпълнение на поръчката,
съгласно ехническата спецификация. Посочени са методи за осъществяване/изпълнение на
поръчката. Посочен е контрола и мониторинга при изпълнение на обществената поръчка.
Посочена е работната сила за изпълнение на обществена поръчка. Участникът е извършил
ясно
и подробно описание на всички дейности за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
техническата спецификация. Дейностите са описани по начин, от който е видно тяхното
структуриране в отделни, раздели и могат да бъдат индивидуализирани самостоятелно и
отделно една от друга, като са посочени и съответните взаимовръзки между тях. Същите са
описани и развити с ясна и точна коикретика и представят нагледно пълния процес по
подготовка и управление на съответните проекти. Посочени са средствата/начините, чрез които
ще се постигнат очакваните резултати при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е
посочил и описал подход за постигане на очакваните резултати по настоящата поръчка и
гарантиране на тяхната устойчивост. Същият създава механизми, които ще гарантират резултат
и устойчиво въздействие. Обърнато е внимание на нормативната уредба касаеща процеса по
кандидатстване и управление на проекти по ПРСР 2014-2020, както и в областта на
обществените поръчки, като са изброени редица директиви и законодателни
докумен .
Посочените методи за осъществяване/тхзпълнение предмета на поръчката
са съобразени с
нейния характер и сложност. Аргументирана е ясно и подробно тяхната
приложимост.
Извършено е детайлно описание на посочените методи, от което е
видно кой метод за коя
дейност е приложим, както и че за всяка една от дейностите има предвидени и
приложими
методи за изпълнението й. Методите създават гаранция за успешен процес на работа и вземане
на бързи, навременни и ефективни решения. Извършено е детайлно описание на контрола и
мониторинга, който ще бъде осъществен при изпълнение на дейностите и под-дейностите по
обществената поръчка. Ясно и конкретно са индивидуализирани контролни
механизми и
процедури, посредством които ще бъде изпълнена обществената поръчка. Същите гарантират
непрекъснат контрол и мониторинг. Всички експерти на участника са ангажирани в
осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности.
Участникът е посочил и описал различен вид инструменти
за контрол и мониторинг, които ще
използва. Същите, кореспондират изцяло с изискванията на възложителя за предоставяне на
ефективна и качествена консултантска услуга, чрез осъществяване
на необходимия контрол.
Посочени са контролни и мониторингови механизми, които
проследяват в пълна степен всяка
една от отделните дейности и под-дейности. Участникът е описал и развил методи и контролни
инструменти, посредством които ще осигурява необходимите гаранции и качество иа работа.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление н
„Основни услуги и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия", „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.".

-

Ясно н подробно е посочена и развита организацията на работната сила за качествено и в срок
изпълнение на дейностите и под-дейностите по договора за обществена поръчка. В
представената Обяснителна записка, участникътЈясно
е посочил организационната структура на
предложения екип от експерти. Схематично и
са описани, съответните взаимовръзки
между отделните звена имащи пряко отношение към изпълнение на настоящата обществена
поръчка. Същите са ясно нндивидуализирани с конкретно посочени отговорности по всяка една
от дейностите. Изброени/посочени са отговорностите на всеки един от експертите по отделно за
всяка една от под-дейностите към всяка една отделна дейност. отговорностите на всеки един от
експертите за разписани по начин даващ ясна представа за ангажираност и поле на действие.
Същите отговарят напълно на изискванията на Възложителя за изпълнение на обществената
поръчка.
Ј

По отношение на Участник
3
конслт“ ЕОО
-Рила
точките
Комисията

пристъпи към определяне на
методиката за оценка на офертите.

рд Соия:

по показателите за оценка, съгласно

Комисията пристъпи към определяне на точките по показател Т хническо
предложение (ТП). При прилагане на скалата посочена в Методиката за оценка на
офертите, Комисията определи следните точки на участника:

Оенка

50 точки
на техническото положение за :изпълнение на поъчката
Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, представена от участника, съдържа в пълен
обем изискуемите елементи, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са всички
дейности и под-дейности към тях, за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
техническата спецификация. Посочени са очакваните резултати за изпълнение на поръчката,
съгласно
хническата спецификация. Посочени са методи за осъществяване/изпълненне на
Посочен
е контрола и мониторинга при изпълнение на обществената поръчка.
поръчката.
Посочена е работната сила за изпълнение на обществена поръчка. Участникът е извършил ясно
и подробно описание на всички дейности за изпълнението на обществената поръчка, заложени в
.ническата спецификация. Дейнос е са описани по начин, от който е видно тяхното
структуриране в отделни, раздели и могат да бъдат индивидуализирани самостоятелно и
отделно една от друга, като са посочени и съответните взаимовръзкн между тях. Същите са
описани и развити с ясна и точна конкретика и представят нагледно пълния процес по
подготовка и управление на съответните проекти. Посочени са средствата/начините, чрез които
ще се постигнат очакваните резултати при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е
посочил и описал подход за постигане на очакваните резултати по настоящата поръчка и
гарантиране на тяхната устойчивост. Същият създава механизми, които ще гарантират резултат
и устойчиво въздействие. Обърнато е внимание на нормативната уредба касаеща процеса по
кандидатстване и управление на проекти по ПРСР 2014-2020, както и в областта на
обществените поръчки, като са изброени редица директиви и законодателни документи.
Посочените методи за осъществяване/изпълнение предмета на поръчката са съобразени с
нейния характер и сложност. Аргументирана е ясно и подробно тяхната приложимост.
Извършено е детайлно описание на посочените методи, от което е видно кой метод за коя
дейност е приложим, както и че за всяка една от дейностите има предвидени и приложими
методи за изпълнението й. Методите създават гаранция за успешен процес на работа и вземане
на бързи, навременни и ефективни решения. Извършено е детайлно описание на контрола и
мониторинга, който ще бъде осъществен при изпълнение на дейностите и под-дейностите по

11-

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: "Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
„Основни услуги и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергии”, „Програма за развитие иа селските райони 2014~2О20г.”.

-

обществената поръчка. Ясно и конкретно са индивидуализирани контролни механизми и
процедури, посредством които ще бъде изпълнена обществената поръчка. Същите гарантират
непрекъснат контрол и мониторинг. Всички експерти на участника са ангажирани в
осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности.
Участникът е посочил и описал различен вид инструменти за контрол и мониторинг, които ще
използва. Същите, кореспондират изцяло с изискванията на Възложителя за предоставяне на
ефективна и качествена консултантска услуга, чрез осъществяване на необходимия контрол.
Посочени са контролни и мониторингови механизми, които проследяват в пълна степен всяка
една от отделните дейности и под-дейности. Участникът е описал и развил методи и контролни
инструменти, посредством които ще осигурява необ димите гаранции и качество на работа.
Ясно и подробно е посочена и развита организацията на работната сила за качествено и в срок
изпълнение на дейностите и под-дейностите по договора за обществена поръчка. В
представената Обяснителна записка, участникът е посочил организационната структура на
предложения екип от експерти. Схематично и ясно са описани, съответните взаимовръзки
между отделните звена имащи пряко отношение към изпълнение на настоящата обществена
поръчка. Същите са ясно индивидуализирани с конкретно посочени отговорности по всяка една
от дейностите. изброени/посочени са отговорностите на всеки един от експертите по отделно за
всяка една от под-дейностите към всяка една отделна дейност. отговорностите на всеки един от
експертите за разписани по начин даващ ясна представа за ангажираност и поле на действие.
Същите отговарят напълно на изискванията на Възложителя за изпълнение
на обществената
поръчка.

По отношение на Участник

.Мз

4 Юни
Соия:
пожект“
Комисията пристъпи към определяне на точките по показателите за
оценка, съгласно
методиката за оценка на офертите.
Комисията пристъпи към определяне на точките по показател Техническо
предложение (ТІІ). При прилагане на скалата посочена в Методиката за оценка на
офертите, Комисията определи следните точки на участника:

-

Д, рд

Оенка на ТЕХННЧЕСКОТО

ПЕЛОЖЕНИЕ за ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПОЪЧКИТН
ТОЧКИ
*ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката, представена ОТ участника, съдържа В ПЪЛЕН
ООЕМ ИЗИСКУЕМИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ, СЪГЛЕІСНО изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПОСОЧЕНИ
са ВСИЧКИ
ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ КЪМ ТЯХ, 38. ИЗПЪЛНЕНИЕТО
обществената
на
поръчка, ЗЗЛОЖЕНИ В
техническата спецификация. ПОСОЧЕНИ са ОЧЕІКВЗНИТЕ РЕЗУЛТЗТИ за ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПОРЪЧКЗТЗ,
СЪГЛЗСНО Техническата СПЕЦИФИКЗЦНЯ. ПОСОЧЕНИ
са МЕТОДИ за осъществяване/изпълнение на
ПОСОЧЕН Е
И
поръчката.
контрола
мониторинга ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ на ООЩЕСТВЕНЗТЗ. ПОРЪЧКИ.
Посочена Е работната сила за ИЗПЪЛНЕНИЕ на ООЩЕСТВЕНЗ поръчка. УЧЗСТНИКЪТ Е ИЗВЪРШИЛ ЯСНО
И ПОДрООНО ОПИСЕІНИЕ
на ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ за ИЗПЪЛНЕНИЕТО на обществената ПОРЪЧКИ, ЗЗЛОЖЕНИ В
ТЕХНИЧЕСКЗТЗ СПЕЦИфІ/ІКЗЦИЯ. ДЕЙНОСТИТЕ са ОПИСННИ ПО НаЧИН, ОТ КОЙТО Е ВИДНО ТЯХНОТО
структуриране В ОТДЕЛНИ, раЗДЕЛИ И могат да бъдат ИНДИВИДУЗЈІИЗИрЗНИ самостоятелно И
ОТДЕЛНО една ОТ
друга, като са ПОСОЧЕНИ И СЪОТВЕТНИТЕ ВЗЕІИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ТЯХ. СЪЩІ-ІТЕ са
ОПИСЗНИ И РЗЗВИТИ С ясна И точна конкретика И
представят нагледно ПЪЛНИЯ ПрОЦЕС ПО
И
ПОСОЧЕНИ
СЪОТВЕТНИТЕ
ПРОЕКТИ.
подготовка управление на
средствата/начините, ЧРЕЗ КОИТО

Обяснителната ЗЗПИСКЗ. за

са
постигнат ОЧЗКВЗНИТЕ РЕЗУЛТЗТИ при ИЗПЪЛНЕНИЕ на обществената поръчка. УЧЕІСТНИКЪТ С
ПОСОЧИЛ Н описал ПОДХОД
за ПОСТИГЗНЕ на ОЧЗКВЗНИТЕ РЕЗУЛТЗТИ ПО настоящата ПОРЪЧКИ И
уСТОЙЧИВОСТ.
СЪЩИЯТ
гарантиране на тяхната
създава МЕХЕІНИЗМИ, КОИТО ЩЕ гарантират РЕЗУЛТЗТ

ЩЕ СЕ

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново но Мярка М07
„Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

-

и устойчиво въздействие. Обърнато е внимание на нормативната уредба касаеща процеса по
кандидатстване и управление на проекти по ПРСР 2014-2020, както и в областта на
обществените поръчки, като са изброени редица директиви и законодателни
документи.
Посочените методи за осъществяване/изпълнение предмета на поръчката са съобразени с
нейния характер и сложност. Аргументирана е ясно и подробно тяхната приложимост.
Извършено е детайл
описание на посочените методи, от което е видно кой метод за коя
дейност е приложим, както и че за всяка една от дейностите има предвидени И приложими
методи за изпълнението й. Методите създават гаранция за успешен процес на работа и вземане
на бързи, навременни и ефективни решения. Извършено е детайлно описание на контрола и
мониторинга, който ще бъде осъществен при изпълнение на дейностите и под-дейностите по
обществената поръчка. Ясно и конкретно са индивидуализирани контролни
механизми и

процедури, посредством които ще бъде изпълнена обществената поръчка. Същите гарантират
непрекъснат контрол и мониторинг. Всички експерти на участника са ангажирани в
осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности.
Участникът е посочил и описал различен вид инструменти за контрол и
мониторинг, които ще
използва. Същите, кореспондират изцяло с изискванията на възложителя за предоставяне на
ефективна и качествена консултантска услуга, чрез осъществяване
на необходимия контрол.
Посочени са контр ни и мониторинговхт ьаеханизми, които проследяват в
пълна степен всяка
една от отделните дейности н под-дейности. Участникът е описал и развил методи и контролни
инструменти, посредством които ще осигурява необходимите гаранции и качество на работа.
Ясно и подробно е посочена и развита организацията на работната
сила за качествено и в срок
изпълнение на дейностите и под-дейностите по договора за обществена поръчка. В
представената Обяснителна записка, участникът е посочил организационната структура на
предложения екип от експерти. Схематично и ясно са описани, съответните взаимовръзки
между отделните звена имащи пряко отношение към изпълнение на настоящата обществена
поръчка. Същите са ясно индивидуализирани с конкретно посочени отговорности по всяка една
от дейностите. Изброени/посочени са отговорностите на всеки един от експертите по отделно за
всяка една от под-дейностите към всяка една отделна дейност. Отговорностите на всеки един от
експертите за разписани по начин даващ ясна представа за ангажираност и поле на действие.
Същите отговарят напълно на изискванията на възложителя
за изпълнение на обществена а
поръчка.

По отношение на Участник Ле 5

- Конслт

СС“

Д, рд

Вана:
Комисията пристъпи към определяне на точките по показателите
за оценка, съгласно
методиката за оценка на офертите.
Комисията пристъпи към определяне на точките по показател Техническо
предложение (ТП). При прилагане на скалата посочена в Методиката за оценка на
офертите, Комисията определи следните точки на участника:
Оенка

І
иа ТСХННЧЕСКОТО ПСЛОЖЕІІІІЕ за ИЗПЪЛНЕНИЕ на
ТОЧКИ
ОбЯСНИТЕЛНЕІТЗ
записка за ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПОРЪЧКЗТЗ, представена ОТ участника, съдържа В ПЪЛЕН
ОбЕМ ИЗИСКУЕМИТЕ ЕЛЕМЕНТИ,
съгласно ИЗНСКВЗНИЯТИ на ВЪЗЛОЖИТЕПЯ. ПОСОЧЕНИ са ВСИЧКИ
ДЕЙНОСТИ Н ПОД-ДЕЙНОСТИ КЪМ ТЯХ,
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
обществената

поъчката

-

за
на
поръчка, заложени В
спецификация. ПОСОЧЕНИ са ОЧЗІКВЗНИТЕ резултати за ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката,
СЪГЛИСНО ТЕХНИЧЕСКЕІТЕІ спецификация. ПОСОЧЕНИ
са МЕТОДИ за ОСЪЩЕСТВЯВЗНЕ/ИЗПЪЈІНЕНИЕ на
ПОРЪЧКЗТЗ, ПОСОЧЕН Е КОНТРОЛ?! И мониторинга ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
на ОбЩЕСТВЕНЗТЗ ПОРЪЧКЗ.

ТЕХНИЧЕСКЗТЗ

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
„Основни услуги и
отчитане на проекти иа община Георги Дамяново по Мярка МО7
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка но мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници н
спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

-

Посочена е работната сила за изпълнение на обществена поръчка. Участникът е изв ршил ясно
и подробно описание на всички дейности за изпълнението на обществената порътша, заложени в
техническата спецификация. Дейностите са описани по начин, от който е видно тяхното
структуриране в отделни, раздели и могат да бъдат индивидуализирани самостоятелно и
отделно една от друга, като са посочени и съответните взаимовръзки между тях. Същите са
описани и развити с ясна и точна конкретика и представят нагледно пълния процес по
подготовка и управление на съответните проекти. Посочени са средствата/начините, чрез които
ще се постигнат очакваните резултати при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е
посочил и описал подход за постигане на очакваните резултати по настоящата поръчка и
гарантиране на тяхната устойчивост. Същият създава механизми, които ще гарантират резултат
и устойчиво въздействие. Обърнато е внимание на нормативната уредба касаеща процеса по
кандидатстване и управление на проекти по ПРСР 2014-2020, както и в областта на
обществените поръчки, като са изброени редица директиви и законодателни документи.
Посочените методи за осъществяване/изпълнение предмета на поръчката са съобразени с
нейния характер и сложност. Аргументирана е ясно и подробно тяхната приложимост.
Извършено е детайлно описание на посочените методи, от което е видно кой метод за коя
дейност е приложим, както и че за всяка една от дейностите има предвидени и приложими
методи за изпълнението й. Методите създават гаранция за успешен процес на работа и вземане
на бързи, навременни и ефективни решения. Извършено е детайлно описание на контрола и
мониторинга, който ще бъде осъществен при изпълнение на дейностите и под-дейностите по
обществената поръчка. Ясно и конкретно са индивидуализирани контролни механизми и
процедури, посредс вом които ще бъде изпълнена „обществената поръчка. Същите гарантират
непрекъснат контрол и мониторинг. Всички експерти на участника са ангажирани в
осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности.
Участникът е посочил и описал различен вид инструменти за контрол и мониторинг, които ще
използва. Същите, кореспондират изцяло с изискванията на възложителя за предоставяне на
ефективна и качествена консултантска услуга, чрез осъществяване на необходимия контрол.
Посочени са контролни и мониторингови механизми, които проследяват в пълна степен всяка
една от отделните дейности и под-дейности. Участникът е описал и развил методи и контролни
инструменти, посредством които ще осигурява необходимите гаранции и качество на работа.
Ясно и подробно е посочена и развита организацията на работната сила за качествено и в срок
изпълнение на дейностите и под-дейностите по договора за обществена поръчка. В
представената Обяснителна записка, участникът е посочил организационната структура на
предложения екип от експерти. Схематично и ясно са описани, съответните взаимовръзки
между отделните звена имащи пряко отношение към изпълнение на настоящата обществена
поръчка. Същите са ясно индивидуализирани с конкретно посочени отговорности по всяка една
от дейностите. изброени/посочени са отговорностите на всеки един от експертите по отделно за
всяка една от под-дейностите към всяка една отделна дейност. Отговорностите на всеки един от
експертите за разписани по начин даващ ясна представа за ангажираност и поле на действие.
Същите отговарят напълно на изискванията на възложителя за изпълнение на обществената
поръчка.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за :Ізготвиие на Заявления за подпомагане, управление и
„Основни услуги и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване иа енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.".

-

На основание чл. 69а, ал. 2 от ЗОП, комисията

РЕШИ
Не:
3
ПЛИК
„Ценова
оферта”, следни
допуска до отваряне иа
1
Участник М
„Евростарт 2008“ ЕООД, град София.
Участник Ле 2 - „Акваексперт-12“ ООД, град Силистра.
Участник Мз 3 - „Рила консулт“ ЕООД, град София.
Участник М 4 - „ІОни проджект“ ЕООД, град София.
Участник М 5 - „Консулт СС“ ЕООД, град Варна.

-

Комисията насрочи следващо заседание на 17.05.2016г. от 10.30ч. в община Георги
Дамяново, на адрес: община Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета" Мз 7
Заседателна зала, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на
допуснатите участници, за което ще се направи публично обявление на официалния сайт на
община Георги Дамяново ІпгМ/хухухудеогп Шатуаиоъ' .с ш, „Профила на купувача"
Т'
'
'
:Лиз
гепг&хїеп'=5ссгїоп&Іа 'он ыо
.
Іт
&и1=з&ІгсшиЈ :6&1апп- ь: (досиета на поръчката), както н ще бъдат уведомени участниците
в процедурата за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

-

ОТВЗІЈЯНСТО

на

ОФСЈЈТИТС

е ПубЛИЧНО

И

на

НСГО

могат да присъстват участниците

В

процедурата ИЛИ ТСХНИ УПЪЛНОМОЩСНИ представители, КНКТО И представители на средствата за
МЗСОВО ОСВСДОМЯВЗНС И ДРУГИ ЛИЦЗ ПрИ СПЗЗВЗНС
на УСТЕІНОВСНИЯ рСЖИМ за ДОСТЪП ДО сградата, В
КОЯТО СС ІІЗВЪРШВЗ ОТВЗРЯНСТО. Не СС ИЗИСКВЗ НОТЕІРИЗЈІНЗ
заверка на ПЪЛНОМОЩНОТО.

Комисията състави настоящия протокол в съотве
във връзка с чл.69а, ал. 2 от ЗОП.
Настоящият ПРОТОКОЛ С съставен И

ЧЛЕНОВЕ:

1.

/ Павлина Алексова /

С

вие с разпоредбите на чл.72

ПОДПИСЗН В СДИН екземпляр.

