
ПРОТОКОЛ  №  1 
на  основание  чл.181, ал.4 от  закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП) във  връзка  с  

чл.103 от  ЗОП  от  дейността  на  комисия, назначена  със  заповед  №  РД-01-05- 

268/09.07.2020г. на  кмета  на  община  Кочериново  

Днес, 09.07. 2020 година, в  11:00 часа, в  заседателната  зала  в  сградата  на  община  
Кочериново  се  събра  комисия  в  състав: 

Председател: 
1. Мария  Георгиева  Чомакова  -юрист  
Членове: 
2. Анна  Стефанова  Михалкова- икономист  
З. Радка  Спасова  Георгиева- Сътрудник  по  управление  на  европейски  проекти  и  

програми, 
за  да  разгледа, оцени  и  класира  постъпилите  оферти  за  участие  в  публично  
състезание  за  избор  на  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет: „"Избор  на  
външни  експерти  към  екипа  за  управление  на  проект  „Рекултивация  на  общински  депо  за  
неопасни  твърди  битови  отпадъци, находящо  се  в  землището  на  с. Бараково  - община  
Кочериново,, уникален  номер  на  поръчката  в  Регисrьра  на  обществените  поръчки  на  
АОП  № 	00777-2020-0006. 

На  заседанието  на  комисията  присъстваха  всички  редовни  членове. 
На  заседанието  на  комисията  присъства  представител  на  участника 	„Еврофонд  
Кънсълтинг" ЕООД, гр. София  - Пресиян  Рашков, управител  на  фирма. 
Председателят  на  комисията  запозна  присъстващите  със  съдържанието  на  заповед  №  
РД-01-05-268/09.07.2020 г. на  кмета  на  община  Кочериново . 

От  деловодството  на  община  Кочериново  бяха  предадени  на  председателя  на  комисията  
списък  на  посrьпилите  оферти  и  4 (четири) броя  оферти  за  участие  в  процедурата. За  
приемо-предаването  на  офертите  бе  съставен  протокол  по  реда  на  чл. 48, ал.6 от  
Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ППЗОП). 

Председателят  на  комисията  представи  списъка  на  участниците, подали  оферти  за  
участие  в  обществената  поръчка, а  именно: 

1. Оферта  №  1 с  вх. №  ОП-О3-3 получена  на  06.07.2020. в  09:26 ч. от  „ПЛЕЯДЕС  
sългАРия« оод, гр. София; 
2. Оферта  №  2 с  вх. №  ОП-О3-14 получена  на  08.07.2020. в  09:25 ч. от  
„интЕлАдвлйзъrс  Еоод, гр. София; 
3. Оферта  №  3 с  вх. №  ОП-О3-15 получена  на  08.07.2020. в  15:46 ч. от  „ЕВРОФОНД  
кънсълтинг  Еоод, гр. София; 
4. Оферта  №  4 с  вх. №  ОП-О3-1б  получена  на  08.07.2020. в  15:52 ч. от  ОБЕДИНЕНИЕ  
„втп  кочЕРиново~~, гр. София; 

След  запознаване  със  списъка  с  постьпилите  оферти  и  в  изпълнеrше  на  чл. 51, ал. 8 
и  ал.13 от  ППЗОП, всички  членове  на  комисията  попълниха  декларации  относно  
изискванията  на  чл. 103, ал. 2 от  ЗОП  и  присrьпиха  към  отваряне  на  подадените  оферти  
и  проверка  за  съответствие  с  условията  за  участие  и  изискванията, на  които  следва  да  
отговарят. 

I. КОМИСИЯТА  ПРИСТЪПИ  КЪМ  ОТВАРЯНЕ  ИА  ПОДАДЕНИТЕ  ОФЕРТИ  зА  



УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРАТА  ПО  РЕДА  НА  ТЯХНОТО  ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО  

СЛЕДВА: 

1. Председателят  на  комисията  отвори  опаковката  с  Оферта  №  1 с  вх. №  ОП-ОЗ- 

3 получена  на  06.07.2020. в  09:26 ч. от  „ПЛЕЯДЕС  БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София. 

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 
47, ал. 1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  е  в  запечатана  непрозрачна  
опаковка. 

Председателят  на  комисията  оповести  съдържанието  на  офертата  и  извърши  
проверка  за  наличието  на  отделен  запечатен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  
параметри". 

Председателят  на  комисията  оповести  наличието  на  една  папка  и  един  брой  
запечатан, непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри", както  следва: 
1. Папката  е  със  следното  съдържание: 

1.1.Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата  -1 бр.; 
1.2.Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  на  електронен  носител  - 
1 бр. 
1 .З  .Техническо  предложение  /Приложение  №  4/, съдържащо  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  - 1 бр. на  хартиен  носител; 
1.4. Декларация  за  всички  задължени  лица  по  смисъла  на  чл. 54, ал. 2 и  ал. 3 от  

ЗОП  - Приложение  №  ЗА  -образец  -1 бр. 
2. Плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 и  ал. 5 от  Правилника  за  прилагане  
на  закона  за  обществените  поръчки  (ППЗОП) трима  членове  на  комисията  подписаха  
техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри" на  
участника. Председателя  на  комисията  предложи  на  присъстващия  представител  
Пресиян  Рашков, да  подпише  предложението  за  изпълнение  на  поръчката  и  плика  с  
надпис" Предлагани  ценови  параметри" на  участника  и  той  ги  подписа. 

2. Председателят  на  комисията  отвори  опаковката  с  Оферта  №  2 с  вх. №  ОП- 
03-14 получена  на  08.07.2020. в  09:25 ч. от  „ИНТЕЛАДВАЙ3ЪРС   ЕООД, гр. 
София. 

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 
47, ал. 1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  е  в  запечатана  непрозрачна  
опаковка. 

Председателят  на  комисията  оповести  наличието  на  една  папка  и  един  брой  
запечатан, непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри", както  следва: 
1 .Палката  е  със  следното  съдържание: 

1.1.Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата  -1 бр.; 
1 .2.Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  на  електронен  носител  - 
1 бр. 
1 .З. Техническо  предложение  /Приложение  №  4/, съдържащо  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  - 1 бр. на  хартиен  и  1 бр. електронен  носител; 
1.4. Декларация  за  всички  задължени  лица  по  смисъла  на  чл. 54, ал. 2 и  ал. З  от  

ЗОП  - Приложение  №ЗА  -образец  - 1 бр. 
2.Плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 и  ал. 5 от  Правилника  за  прилагане  
на  закона  за  обществените  поръчки  (ППЗОП) трима  членове  на  комисията  подписаха  
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техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри" на  
участника. Председателя  на  комисията  предложи  на  присъстващия  представител  
Пресиян  Рашков, да  подпише  предложението  за  изпълнение  на  поръчката  и  плика  с  
надпис" Предлагани  ценови  параметри" на  участника  и  той  ги  подписа. 

3. Председателят  на  комисията  отвори  опаковката  с  Оферта  №  3 с  вх. №  ОП- 

03-15 получена  на  08.07.2020. в  15:46 ч. от  „ЕВРОФОНД  КЪНСЪЛТИНГ" ЕООД, 
гр. София. 

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 
47, ал. 1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  
опаковка. 

Председателят  на  комисията  оповести  наличието  на  две  папки  и  един  брой  
запечатан, непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри", както  следва: 
1. Папките  са  със  следното  съдържание : 

1 . 1 .Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата  -1 бр.; 
1 .2.Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  на  електронен  носител  - 
1 бр. 
1.3. Техническо  предложение  /Приложение  №  4/, съдържащо  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  - 1 бр. на  хартиен  носител  /1 бр. папка/ 
1.4. Декларация  за  всички  задължени  лица  по  смисъла  на  чл. 54, ал. 2 и  ал. 3 от  

ЗОП  - Приложение  №ЗА  -образец  -1 бр. 
2. Плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 и  ал. 5 от  ППЗОП  трима  членове  на  
комисията  подписаха  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  
параметри" на  участника. 

4. Оферта  №  4 с  вх. №  ОП-О3-16 получена  на  08.07.2020. в  15:52 ч. от  
оsЕДинЕниЕ  „втп  кочЕrиново", гр. София. 

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изнскванията  на  чл. 
47, ал. 1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  
опаковка. 

Председателят  на  комисията  оповести  наличието  на  две  папки  и  един  брой  
запечатан, непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлаганн  ценови  параметри", както  следва: 
1 .Паnкuте  са  със  следното  съдържание: 

1 . 1 .Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата  -1 бр.; 
1 .2. .Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  на  електронен  носител  - 
1 бр. 
1.3. Техническо  предложение  /Приложение  №  4/, съдържащо  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  -1 бр. на  хартиен  и  1 бр.електронен  носител; 
1.4. Декларация  за  всички  задължени  лица  по  смисъла  на  чл. 54, ал. 2 и  ал. 3 от  

ЗОП  - Приложение  №ЗА  -образец  - 1 бр. 
2.Плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 и  ал. 5 от  Правилника  за  прилагане  
на  закона  за  обцхествените  поръчки  (ППЗОП) трима  членове  на  комисията  подписаха  
техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри" на  
участника. Председателя  на  комисията  предложи  на  присъстващия  представител  
Пресиян  Рашков, да  подпише  предложението  за  изпълнение  на  поръчката  и  плика  с  
надпис" Предлагани  ценови  параметри" на  участника  и  той  ги  подписа. 
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С  отварянето  на  подадените  оферти  за  участие  и  извъртване  на  действията  
по  чл. 54, ал. б  от  ППЗОП, приключи  публичната  част  от  заседанието  на  комисията, 
след  което  тя  продължи  своята  работа  в  закрити  заседания. 

Във  връзка  с  предстоящото  разглеждане, комисията  извърши  справка  в  
Търговския  регисrьр, по  ЕИК  на  участниците  в  процедурата. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ  СЕ  В  ОФЕРТИТЕ  НА  
УЧАСТНИЦИТЕ  В  ПРОЦЕДУРАТА  ЗА  CbOTBETCTBHE C ИЗИСКВАНИЯТА  
ЗА  ЛИЧНОТО  СЪСТОЯНИЕ  И  КРИТЕРИИТЕ  ЗА  ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ  ОТ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Преди  да  започне  работа  по  проверка  за  съответствието  на  представените  
документи  от  участниците  с  изискванията  към  лично  състояние  и  критериите  за  подбор, 
поставени  от  възложителя, комисията  присrьпи  към  подробно  разглеждане  и  
запознаване  с  утвърдената  от  възложителя  документация  за  участие  в  процедурата, в  т. 
ч. указания  за  участие, техническа  спецификация, обявление  и  решение  . 

В  съответствие  и  в  изпълнение  на  чл. 54, ап. 7 и  ал.8 от  ППЗОП, Комисията  
извърши  проверка  за  съответствието  на  представените  документи  с  изискванията  към  
лично  състояние  и  критериите  за  подбор, поставени  от  възложителя, като  провери  и  за  
пълнотата  на  представените  документи, съобразно  изискванията  на  документацията  за  
участие  в  процедурата, въз  основа  на  което, в  случай, че  установи  подробно  посочва  
конкретните  липси, непълноти  или  несъответствия  на  информацията, включително  
нередност  или  фактическа  грешка, или  несъответствие  с  изискванията  към  личното  
състояние  или  критериите  за  подбор, както  следва: 

1. „ПЛЕядЕС  sългАРия" ООд, гр. София  
При  извършената  проверка  комисията  установи, че  участникът  е  представил  

Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата, ЕЕДОП  на  електронен  носител  в  
PDF формат, който  не  е  подписан  с  електронен  подпис  от  управителите  на  
дружеството. 

Комисията  констатира, че  е  декларирал  в  е-ЕЕДОП  всички  обстоятелства  и  е  
представил  всички  изискуеми  документи  от  документацията  за  настоящата  обществена  
поръчка. Документите  на  участника  удостоверяват  съответствие  с  изискванията  към  
личното  състояние  и  критериите  за  подбор, в  т.ч. за  технически  и  професионални  
способности  на  участника  - опит  в  изпълнението  на  идентични  или  сходни  услуги  и  
изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав. Няма  липсващи  
документи, но  са  констатирана  нередовносrги  изразяващи  се  в: 

Участникът  е  представил  ЕЕДОП  на  електронен  носител  в  PDF формат, който  
не  е  подписан  с  електронен  подпис  от  управителите  на  дружеството; 

В  Част  III от  ЕЕДОП  не  са  представени  данни  относно  публичните  
регистри, в  които  се  съдържа  информация  за  декларираните  обстоятелства  
или  за  компетентния  орган, който  съгласно  законодателството  на  
съответната  държава  е  длъжен  да  предоставя  информация  за  тези  
обстоятелства  служебно  на  възложителя; 

- 	Техническо  предложение  е  представено  само  на  хартиен  носител. Не  е  
представено  на  електронен  носител; 
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С  оглед  гореизложеното , комисията  единодушно  РЕШИ  да  изиска  от  
участника  „ПЛЕЯДЕС  БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София  да  представи  еЕЕДОП  в  PDF 

формат, подписан  електронно  от  законните  му  представители , с  попълнени  и  
представени  данни  относно  публичните  perucmpu, в  които  се  съдържа  информация  
за  декларираните  обстоятелства  или  за  компетентния  орган, който  съгласно  
законодателството  на  съответната  държава  е  длъжен  да  предоставя  информация  
за  тези  обстоятелства  служебно  на  възложителя; да  представи  техническото  
предложение  на  електронен  носител, сканирано  копие  във  формат  PDF или  
еквивалентен  и  напълно  идентично  с  техническото  предложение  на  хартиеният  
носител. 

Участникът  в  срок  от  5 (пет) работни  дни  от  получаване  на  настоящия  протокол  в  
съответствие  с  чл.54, ал.9 от  ППЗОП: 

- да  представи  нов  е-ЕЕДОП  съгласно  изискванията  на  чл.67, ал.4 от  ЗОП  и  
съгласно  изискванията  на  Документацията  за  обществената  поръчка  , Раздел  V 
Съдържание  на  офертата  и  необкодими  документи, т.4 и  т. 4.2.; 

- да  представи  е-ЕЕДОП  с  попълнени  и  представени  данни  относно  публичните  
регистри, в  които  се  съдържа  информация  за  декларираните  обстоятелства  или  за  
компетентния  орган, който  съгласно  законодателството  на  съответната  държава  е  
длъжен  да  предоставя  информация  за  тези  обстоятелства  служебно  на  възложителя  
съгласно  изискванията  на  Документацията  за  обществената  поръчка  , Раздел  V 
Съдържание  на  офертата  и  необходими  документи, т.4.5 Общи  указания  за  попълване  на  
е-ЕЕДОП  в  електронен  вид  и  т. 4.5.7.; 

- да  представи  сканирано  копие  във  формат  PDF или  еквивалентен  и  напълно  
идентично  с  представеното  техническо  предложение  на  хартиеният  носител  в  
съответстнвие  с  изискванията  на  Документацията  за  обществената  поръчка  , Раздел  V 
Съдържание  на  офертата, т.2 Техническо  предложение  

2. „интЕлАдвлйзъРс " Еоод, гр. софиЯ  
При  извършената  проверка  комисията  установи, че  участникът  е  представил  

Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата, ЕЕДОП  на  електронен  носител  в  
PDF формат, който  е  подписан  с  електронен  подпис  от  управителя  на  дружеството . 

Комисията  констатира, че  е  декларирал  в  е-ЕЕДОП  всички  обстоятелства  и  е  
представил  всички  изискуеми  документи  от  документацията  за  настоящата  обществена  
поръчка. Документите  на  участника  удостоверяват  съответствие  с  изискванията  към  
личното  състояние  и  критериите  за  подбор, в  т.ч. за  технически  и  професионални  
способности  на  участника  — опит  в  изпълнението  на  идентични  или  сходни  услуги  и  
изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав. Няма  липсващи  
документи  или  констатирани  нередовности. 

С  оглед  гореизложеното , комисията  единодушно  РЕШИ  да  допусне  участника  
,,,,ИНТЕЛАДВАИ3ЪРС" ЕООД, гр. София, до  разглеждане  на  офертата  в  частта  й - 
техническо  предложение. 

3. „ЕвrоФонд  кънсълтинг" Еоод, гр. сафин. 
При  извършената  проверка  комисията  установи, че  участникът  е  представил  

Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата, ЕЕДОП  на  електронен  носител  в  
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PDF формат, който  е  подписан  с  електронен  подпис  от  управителя  на  дружеството . 

Комисията  констатира, че  е  декларирал  в  е-ЕЕДОП  всички  обстоятелства  и  е  

представил  всички  изискуеми  документи  от  документацията  за  настоящата  

обществена  поръчка. Документите  на  участника  удостоверяват  съответствие  с  

изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор, в  т.ч. за  технически  и  

професионални  способности  на  участника  — опит  в  изпълнението  на  идентични  или  

сходни  услуги  и  изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  

състав. Няма  липсващи  документи, но  са  констатирана  нередовност  изразяваща  се  в: 

- 	Техническото  предложение  е  представено  само  на  хартиен  носител. Не  е  
представено  на  електронен  носител; 

С  оглед  гореиsложеното, комисията  единодушно  РЕШИ  да  изиска  от  
участника  „ЕВРОФОИД  КЪИСЪЛТИИГ" ЕООД, гр. София  да  представи  
техническото  предложение  на  електронен  носител, сканирано  копие  вьв  формат  
PDF или  еквивалентен  и  напълно  идентично  с  техническото  предложение  на  
хартиеният  носител. 

Участникът  в  срок  от  5 (пет) работни  дни  от  получаване  на  настоящия  протокол  в  
съответствие  с  чл.54, ал.9 от  ППЗОП: 

- да  представи  сканирано  копие  във  формат  PDF или  еквивалентен  и  напълно  
идентично  с  представеното  техническо  предложение  на  хартиеният  носител  в  
съответстнвие  с  изискванията  на  Документацията  за  обществената  поръчка  , Раздел  V 
Съдържание  на  офертата  и  необходими  документи, т.2 Текническо  предложение . 

4. оБЕдинЕниЕ  „втп  кочЕrиново", гр. София  
При  извършената  проверка  комисията  установи, че  участникът  е  

представил  Опис  на  документите, съдържащи  се  в  офертата, един  брой  диск  с  надпис  е- 
ЕЕДОП. Участника  не  е  представил  заверено  копие  на  документ  за  създаване  на  
обединение. 

Комисията  констатира, че  на  приложения  диск  с  надпис  е-ЕЕДОП  не  е  наличен  
запис  на  версия  в  PDF формат  на  е-ЕЕДОП. Поради  липсата  на  е-ЕЕДОП  комисията  не  
може  да  направи  преценка  на  съответствието  на  участника- обединение  с  изискванията  
за  лично  състояние  и  обявените  от  възложителя  критерии  за  подбор, в  т.ч. за  технически  
и  професионални  способности  на  участника  - опит  в  изпълнението  на  идентични  или  
сходни  услуги  и  изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав. 
Има  липсващи  документи  - Не  е  приложено  копие  на  документа, от  който  да  е  видно  
правното  основание  за  създаване  на  обединението, както  и  доказателство  за  поемането  
на  солидарна  отговорност  на  участниците  при  изпълнение  на  поръчката. 

С  оглед  гореизложеното, комисията  единодушно  РЕШИ  да  изиска  от  участника  
ОБЕДИНЕНИЕ  „ВТП  КОЧЕРИНОВО", гр. София  да  представи  е-ЕЕДОП, съдържащ  
информация  относно  личното  състояние  и  критериите  за  подбор, в  т.ч. за  текнически  и  
професионални  способности  на  участника  - опит  в  изпълнението  на  идентични  или  
сходни  услуги  и  изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав  и  
копие  от  документа, от  който  да  е  видно  правното  основание  за  създаване  на  
обединението . 
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Участникът  с  срок  от  5 (пет) работни  дни  от  получаване  на  настоящия  протокол  в  
съответствие  с  чл.54, ал.9 от  ППЗОП: 

- да  представи  е-ЕЕДОП  съгласно  изискванията  на  чл.67, ал.4 от  ЗОП  и  съгласно  
изискванията  на  Документацията  за  обществената  поръчка  , Раздел  V Съдържание  на  
офертата  и  необходими  документи, т.4 и  т. 4.2.; 

- да  представи  копие  от  документа, от  който  да  е  видно  правното  основание  за  
създаване  на  обединението  в  съответстнвие  с  изискванията  на  Документацията  за  
обществената  поръчка, Раздел  V Съдържание  на  офертата  и  необходими  документи, т.7. 

IСомисията  взе  решение  настоящият  протокол  да  бъде  публикуван  в  Профила  на  
купувача  и  изпратен  на  участниците  в  процедурата  в  деня  на  публикуването  му. 

1Сомисията  взе  решение  следващото  заседание  да  се  проведе  след  изтичане  на  
срока  за  представяне  на  допълнителни  документи  от  участниците. 

РУастояиzият  протокол  №1 е  съставен  и  подписан  от  председателя  на  комисията  и  
от  нейните  членове  на  основание  чл.181, ал.4 от  ЗОП  и  чл.54 от  ППЗОП  на  

2020 год. като  не  са  изразени  забележки  и  особени  мнения  от  членовете  на  
комисията  , както  следва: 

*Запичеl;а  инфо; гл3иия  

~`Ii ре1¢седател: 
1.1 
	РепламентlЕС!20 7 F 

Чле 	- 	 { 
~ 	*Заличена  инфомаиия  

Реглямент/ЕС!2016/679 

3. . . 	бМация  
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