УТВЪРЖДАВАМ: /П/*
ЕМИЛ ИЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ДАТА: 26.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ 2

Днес, 13.09.2016г. комисия, назначена със заповед № 3-308/23.08.2016г. на основание
чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3, т. 2 /услуги и доставки/ и чл. 97 от ППЗОП и във връзка с
обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява" с
№ 0804-1010/08.08.2016г. с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И
ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ
2016Г., в състав:
1. Марияна Крумова Узунова – Председател
2. Василка Илиева Панкова – Ст. Експерт в ОССИД
3. Вера Миткова Боянска – Гл. експерт в ОССИД
4. Биляна Любенова Златинова – Ст. Експерт в ОССИД
5. Албена Благоева Комитова – Ст. инсп. в ОСИИД
и във връзка с изготвен Протокол 1 от 23.08.2016 г. на горепосочената комисия,
се събра в 9.00 ч. в Залата на общински съвет – Струмяни в сградата на Общинска
Администрация - Струмяни да разгледа, отвори и оцени допълнително представените
документи и получените оферти за посочената по-горе обществена поръчка.
В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнително документи са постъпили от двама
участници от тримата участници в обществената поръчка – „Адориа Консулт” ЕООД и
„Стратегма” ООД. Участник „Доктор Ветко - 1” ООД не е представил допълнително
документи в поставения от комисията срок. Комисията пристъпи към детайлно
разглеждане на допълнително представените документи в съответствие с изискванията
за личното състояние и критериите за подбор и констатира следното:
1. Участникът „Адориа Консулт” ЕООД, подал оферта 1 с входящ № 66Ф186/17.08.2016г., 15,45 ч., е получил предоставения от Възложителя протокол 1
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на 30.08.2016г. и в срок от 5 работни дни е подал по куриер допълнително
следните документи с писмо 66ф-198/01.09.2016г.:
- Коригиран образец 8 подписан от представляващия участника;
- 3 бр. Референции за предоставени услуги, сходни с предмета на
поръчката, от които две референции, които доказват опита на участника
по дейност 1 (Подготовка на заявление за подпомагане и комплектоване
на документи за кандидатстване по ПРСР или друга програма за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) от обществената
поръчка и една референция, която доказва опита на участника по дейност
2 от обществената поръчка (консултации в областта на държавните
помощи и/или договори за обществена услуга от общ интерес).
От представения образец Образец 8 и представените референции комисията
констатира, че участникът доказва по безспорен начин опит в предоставена услуга през
последните 3 години до датата на подаване на офертата в частта: Дейност 2
Консултации в областта на държавните помощи и/или договори за обществена услуга
от общ интерес. Вземайки предвид първоначално предоставените от участника
документи и допълнително представените такива, комисията заключи, че участник
„Адориа Консулт” ЕООД е доказал съответствието си с критериите за подбор и е
доказал съответствието си с изискванията за лично състояние на Възложителя. Поради
тази причина допуска офертата на „Адориа Консулт“ ЕООД до по-нататъшно
разглеждане.
2. Участникът „Агенция Стратегма” ООД подал Оферта 2 с входящ № 66Ф187/17.08.2016, 16,56 ч., е получил предоставения от Възложителя Протокол 1 на
30.08.2016г. и в срок от 5 работни дни е подал по куриер допълнително следните
документи с писмо 66ф-209/08.09.2016г.:
- Попълнен образец № 8 (Оригинал) и референция за добро изпълнение
(заверено копие) за доказване на опита на участника по дейност 2 от обществената
поръчка (консултации в областта на държавните помощи и/или договори за обществена
услуга от общ интерес);
- Коригиран и попълнен образец № 9, от където е видно наличието на опит
в консултациите в областта на държавните помощи на експерт – Юрист;
Доказателства за това, че експерт юрист е на разположение на Агенция
Стрататегма“ ООД: Декларации от адв. Стефан Колев по чл. 65 от ЗОП и че не са
налице основания за отстраняване от процедурата.
От представения образец Образец 8 и представената референция комисията констатира,
че участникът доказва по безспорен начин опит в предоставена услуга през последните
3 години до датата на подаване на офертата в частта: Дейност 2 Консултации в областта
на държавните помощи и/или договори за обществена услуга от общ интерес.
Участникът „Агенция Стратегма” ООД е представил доказателство за наличието на
опит в консултациите в областта на държавните помощи на експерт – Юрист видно от
представен и попълнен образец № 9.
Участникът „Агенция Стратегма” ООД е представил доказателства за това, че експерт
юрист е на разположение на Агенция Стрататегма“ ООД, а именно: Декларации от адв.
Стефан Колев по чл. 65 от ЗОП и че не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
Вземайки предвид първоначално предоставените от участника документи и
допълнително представените от него документи, комисията заключи, че участник
„Агенция Стратегма” ООД е доказал съответствието си с критериите за подбор и е
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доказал съответствието си с изискванията за лично състояние на Възложителя. Поради
тази причина допуска офертата на „Агенция Стратегма” ООД до по-нататъшно
разглеждане.
Участникът „Доктор Ветко – 1” ООД е подал оферта с входящ № 66Ф3.
190/22.08.2016г., 11,42 ч. на „Доктор Ветко – 1” ООД и е получил предоставения от
Възложителя Протокол 1 на 30.08.2016г. и в срок от 5 работни дни е следвало да
изпрати допълнително изисканите му с Протокол 1 документи, с които да докаже
критериите за подбор. Тъй, като в срокът от 5 работни дни „Доктор Ветко – 1” ООД не
е изпратил изисканите му с Протокол 1 документи, комисията на основание чл. 56, ал. 1
от ППЗОП не разглежда техническото предложение на участника, тъй като за него
комисията е установила, че не отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Комисията на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранява участникът „Доктор Ветко – 1”
ООД от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като не отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор.
Мотиви: Участникът не е доказал съответствието си критериите за подбор на
Възложителя, посочени в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците”
от обявата и стр. 20 от Указания и информация на възложителя, а именно:
 участникът не е доказал опит в предоставена услуга през последните 3
години до датата на подаване на офертата в частта: Дейност 1 Подготовка на заявление
за подпомага не и окомплектоване на документи за кандидатстване по ПРСР или друга
програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Дейност 2 Консултации
в областта на държавните помощи и/или договори за обществена услуга от общ
интерес. В Образец 8 участникът цитира програми, по които е предоставил
консултантски услуги, но не и конкретните заявления и/или проекти, за които е
предоставена услуга. От представения образец Образец 8 и представените документи и
доказателства участникът не доказва по безспорен начин съответствието си с този
критерии за подбор.
 Участникът не е представил надлежно попълнен образец 9 „Списък
декларация, съдържащ данни на експертите, които участникът ще използва за
изпълнение на поръчката”. Не е попълнено името на ръководителя на екипа и вида на
правоотношението с всички, посочени от участника експерти. От данните в
приложение 9, участникът не доказва по неоспорим начин, че посочените експерти
отговарят на всички изисквания на възложителят. Участникът не доказва, че: 1)
Ръководителят на екипа отговаря на изискването за: Минимум 3 години опит като
мениджър програми и проекти, опит в подготовката на поне едно заявление за
подпомагане по ПРСС; 2) Експерт Финансист отговаря на изискването за опит в
подготовката на бюджет / таблица за инвестициите към поне едно проектно
предложение по ПРСС; 3) Експерт Юрист отговаря на изискването за опит в
подготовката на анализ и/или консултации с правилата за държавни помощи.
 Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор с трети
лица (експерти финансист и юрист), за които участникът не е предоставил информация
за личното състояние и не е доказал, че разполага с техните ресурси в съответствие с
изискванията на чл. 65, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП.
След извършване на горните действия, комисията приключи работа и насрочи
следващо заседание на 26.09.2016г.
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1. Марияна Крумова Узунова – Председател /П/*
2. Василка Илиева Панкова – Ст. Експерт в ОССИД /П/*
3. Вера Миткова Боянска – Гл. експерт в ОССИД /П/*
4. Биляна Любенова Златинова – Ст. Експерт в ОССИД /П/*
5. Албена Благоева Комитова – Ст. инсп. в ОСИИД /П/*

*Забележка: подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Закона за
защита на личните данни.
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