
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 10.05.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-133 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за разглеждане и оценка на 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за участие в обществена поръчка 

с предмет: "Избор на изпълнител на консултантски услуги, свързани с управлението 

на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

финансиран 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. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), открита с Обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с №92-А-52 от 23.03.2018 г. 

на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 
2. Мая Стоянова Петкова – младши експерт „Проекти на Европейския съюз”. 

Запечатаните пликове с допълнително представените документи бяха предадени 

на  комисията в 10:50 часа. 

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на получените допълнителни 

документи, изискани от подалите оферти за участие в процедурата. 

Комисията направи съобразно получените допълнителни документи към 

подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. Подадените допълнителни документи са постъпили в срока, определен в 

искането, изпратено до подалите оферти „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД и "НЮ 

САЙЪНС" ЕООД. 

След като установи редовността на постъпването на допълнителните документи, 

комисията пристъпи към тяхното разглеждане и съответствието на съдържанието им с 

изискванията на възложителя, посочени в публикуваната обява и документацията на 

поръчката и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на 

консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, открита с Обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с №92-А-52 от 

23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в постъпилите допълнителни документи към 

оферти от участниците се установи следното: 

1. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 201426791. 

Участника е приложил следните документи: 

1.1. Нов ЕЕДОП на Диана Нешева – Пенева, с посочване на информация за 

притежаван специфичен опит от минимум 3 години в управление на проекти и още два 

обекта, в които тя е била експерт – Ръководител на екип; 

1.2. Нов ЕЕДОП на Йордан Йорданов, в които е посочена информация за 

притежаван специфичен опит включващ участие в изпълнението на минимум два проекта 

и още два обекта, в които той е бил експерт – Пътен инженер; 

1.3. Удостоверение за добро изпълнение – 5 бр.; 

1.4. Обяснение за техническа грешка, относно наличие в представения комплект 

документи за участие в обществената поръчка, образци на документи изготвени от друга 



община с предмет различен от предмета на настоящата обществена поръчка.  

2. "НЮ САЙЪНС" ЕООД, с ЕИК 202129572. 

Участника е приложил следните документи: 

Коректно попълнена Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец     

№ 2, съгласно изискванията на Указанията към участниците за участие в поръчката. 

 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,  

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на срока 

за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, са представени всички изискващи се 

документи и те са редовни от формална страна. 

2. От "НЮ САЙЪНС" ЕООД, са представени всички изискващи се документи и 

те са редовни от формална страна. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в офертите 

на допуснатите участници, които отговарят на изискванията за подбор, както следва: 

1. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД; 

2. "НЮ САЙЪНС" ЕООД. 

   

ІІ. След преглед на всички допълнително представени от участниците документи 

и преглед на напълно окомплектованите оферти, Комисията пристъпи към оценка на 

предложенията на участниците. Съгласно заложената в процедурата методика за 

комплексна оценка на офертите е както следва: 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извърши на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

Показател Максимален възможен брой точки 

1. Предлагана цена – Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката – Тп 
50 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният  

брой точки, който може да получи участник е 100 т. 

 
Оценка по предлагана цена 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена 

по следната формула: 



 
Където: 
Пц

min
е минималната обща предложена цена; 

Пц
i  

е общата цена предложена от оценявания участник; 

 

Номер на 

офертата от 

регистъра 

Наименование на кандидата 

Стойност на 

офертата в 

лв. без ДДС 

Получена 

оценка по 

предлагана цена 

1. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД 9 980.00 лв. 50 т. 

2. "НЮ САЙЪНС" ЕООД 10 290.00 лв. 48.49 т. 

 

Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 

Номер на 

офертата 

от 

регистъра 

Наименование 

на кандидата 

Получена 

оценка по 

техническо 

предложение 

Мотиви за оценката 

1. „АРХИТЕКТ 

ПРОЕКТ“ 

ЕООД 

30 Съгласно приложената методика за 

оценка на офертите към документацията по 

процедурата, офертата на участника получава 

30 точки, поради пропуски свързани с 

основни дейности описани в техническата 

спецификация:  

От стр. 66 до стр. 104 /номерация на 

участника/ участникът е описал дейностите 

които следва да извърши, средствата и 

резултатите. На стр. 77 е записана дейността 

„Изготвяне на заявления за междинни и 

окончателни плащания съобразно 

договореното с ДФ „Земеделие”, като 

участникът е записал, че „Консултантът ще 

преглежда и ще подпомага окомплектоването 

на документацията по всички искания за 

плащане, които се подават към УО на ПРСР, 

дали съответстват на Указанията на ПРСР и 

попълва контролните листа за бенефициенти, 

които са неразделна част от искането за 

плащане”. На стр.78-94 /номерация на 

участника/ са представени като образци 

заявка за авансово плащане, решение на 

общински съвет, банкова гаранция, запис 

на заповед, общи/специфични документи 

към заявките за междинно и/или 

окончателно плащане, изготвяне и 

окомплектоване на заявката за 

окончателно плащане. Комисията 

установи, че така посоченото от 

участника и изписано като приложими 

документи не отговаря на действащата 

Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за 

прилагане на 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 ПРСР 2014 г. – 2020 

г. Посочените документи са по наредбите 

по приложението на ПРСР 2007-2013 г., а 

не по действащите такива, по които е 

обявена настоящата обществена поръчка 

и е изготвена техническата спецификация 

на възложителя. т.е. посоченото от 

участника не отговаря на техническата 

спецификация на възложителя.    

На стр.22 участникът е посочил, че 

предвижда да спазва изискванията относно 

недопускане на налагане на финансова 

корекция, определена по ПМС №134/2010 

г. за приемане на Методология за 

определяне на финансови корекции, които 

се прилагат спрямо разходите, свързани с 

изпълнението на оперативните програми, 

съфинансирани от структурните 

инструменти на Европейския съюз, 

Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони и Европейският фонд 

за рибарство. На стр.99 /номерация на 

участника/ отново е посочено, че 

участника предвижда да спазва 

изискването за недопускане на налагане на 

финансова корекция, определена по ПМС 

№134/2010 г. Така посоченото от 

участника показва непознаване на 

действащата нормативна уредба, тъй 

като с постановление № 57 от 28 март 

2017 г. на МС е приета Наредба за 

посочване на нередности, представляващи 

основания за извършване на финансови 

корекции, и процентните показатели за 

определяне размера на финансовите 

корекции по реда на Закона за управление 

на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. С 

пар.1, ал.1 от цитираното постановление 

се отменя посоченото от участника ПМС 

№134/2010 г., което той предвижда да 

спазва при работата си, ако бъде избран 

за изпълнител. 

На стр.25 от приложението към 

техническото предложение участникът 

посочил, че съгласно разпоредбите на „чл. 

43, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, договорите не подлежат на 

промяна, освен в изключителни случаи 

регламентирани в чл. 43, ал. 2,    т. 1-3 от 

ЗОП“. Така посоченото от участника не 

отговаря на действащата нормативна 

уредба. Цитираната правна норма е от 



отменен закон, който е отменен със ЗОП, 

в сила от 15.04.2016 г. Т.е. участникът не 

е запознат с действащата нормативна 

уредба, която като изпълнител на 

настоящата обществена поръчка следва 

да прилага.  

На стр.26 е посочено, че участникът 

ще следи използваните материали дали са 

с изискуемото качество и надеждност. 

Посоченото от участника като негово 

задължение не може да се извлече от 

техническата спецификация на 

възложителя. Следва да се вземе предвид 

и факта, че именно качеството на 

използваните материали и 

действителната им доставка е 

задължение на строителния надзор, а не 

на консултанта, който ще извършва 

дейности по управление изпълнението на 

проекта. 

На стр. 105 /номерация на участника/ 

участникът е посочил, че ще подпомага 

възложителя при изготвянето на 

необходимите документи съгласно 

Наредба №25. На стр. 119 също е записано, 

че експертът строителен инженер ще 

подпомага изготвянето на документи 

съгласно Наредба №25 от 29.07.2008 г. 

Комисията установи, че така посоченото 

от участника не отговаря на 

изискванията за изпълнение на 

поръчката.Документите,  които следва 

да бъдат изготвени и комплектувани във 

връзка с управлението изпълнението на 

проекта на община Костенец са съгласно 

Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за 

прилагане на 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 ПРСР 2014 г. – 2020 

г. Цитираната от участника Наредба 

№25 е приложима за ПРСР 2007-2013 г.  

На стр. 118 /номерация на участника/ 

като ангажимент на ръководителя на 

проекта е предвидено, че последния ще 

съгласува и координира действията си с 

националния координатор по проекта. 

Така посоченото от участника не 

отговаря на техническата спецификация 

на възложителя. Не отговаря на 

правилата и условията на ПРСР 2014-

2020 г., тъй като по проектите 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 ПРСР 2014 г. – 2020 г., няма 

предвидена фигура на „национален 

координатор по проекта”.  
 

2. "НЮ 

САЙЪНС" 

ЕООД 

50 Предложената от участника 

организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил 

организация на работата на екипа от 

експерти, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, 

методите 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 поръчка.  

- Участникът е представил описание 

на начина на изпълнение на поръчката.  

Техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация и са налични следните 

обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна, предложен е и 

допълнителен експерт за по-добро 

извършване на консултантската услуга по 

управление 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението ѝ експерти;  

ІІІ. Комплексна оценка 

Номер на 

офертата 

от 

регистъра 

Наименование 

на кандидата 

Получена 

оценка по 

техническо 

предложение 

Получена 

оценка по 

предлагана 

цена 

Комплексна 

оценка 

получена на 

база 

приложената 

методика 

Място в 

класирането 

1. „АРХИТЕКТ 

ПРОЕКТ“ ЕООД 

30 т. 50 т. 80 т. 2 

2. "НЮ САЙЪНС" 

ЕООД 

50 т. 48.49 т. 98.49 т. 1 

 

Въз основа на направените изчисления в резултат на прилагане на критерий за 

оценка „оптимално съотношение качество/цена“ на офертите в обществена поръчка с 



предмет: "Избор на изпълнител на консултантски услуги, свързани с управлението 

на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки с №92-А-52 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, на 

основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно определи за спечелил процедурата участника: 

"НЮ САЙЪНС" ЕООД, с ЕИК 202129572 

 

Предвид така получените резултати при класирането на участниците в обществена 

поръчка с предмет: Избор на изпълнител на консултантски услуги, свързани с 

управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий”, открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки с №92-А-52 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, 

комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение с участника подал 

оферта отговаряща на всички изисквания на бенефициента, с получена най-висока 

комплексна оценка след прилагане на одобрената методика и класирана на първо място:  

"НЮ САЙЪНС" ЕООД, с ЕИК 202129572, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, п.к.1000,                

ул. "Георги Сава Раковски" №122Б, ет.1, ап.14, с адрес за кореспонденция: гр. София,   

ж.к. „Белите брези“, ул. „Чепино“ №1-6, ет.1 (приземен), тел.: 0885/149216, електронен 

адрес: newscience.itd@gmail.com, представлявано от Фани Димова Генева – Управител. 

 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, ведно с ПРОТОКОЛ 1, изготвени в хода на работата на 

комисията и цялата документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител на консултантски услуги, свързани с управлението на проект 

"Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, открита с 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки с №92-А-52 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, на основание чл. 97, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, се предоставя на 

възложителя за утвърждаване на 11.05.2018 г. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2 и документацията по обществената поръчка, 

заедно с подадените от участниците оферти.  

 

 Председател: Георги Янакиев - ......../п/........... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Членове: Анета Кирова - .../п/............... 
                               (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Мая Петкова - …........./п/............... 
                                            (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

УТВЪРДИЛ: …………./П/……….. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

  РАДОСТИН РАДЕВ 

       Кмет на Община Костенец 

 

11.05.2018 г. 


