ПРОТОКОЛ №1
за отваряне на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
“Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен
стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от
целеви сектори и държави /BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“ и
Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за
изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и
държави“.
В изпълнение на Заповед № РД 08-23/11.04.2018 г. на Стамен Янев – Изпълнителен
директор на Българска агенция за инвестиции, комисия в състав:
Председател:
1. Милена Лозанова – Икономист, Главен експерт в д-я „МИО“ на БАИ;
Членове:
2. Симеон Бончев – юрист, външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
от ЗОП с уникален номер: 34
3. Даниела Кунева – юрист, старши експерт д-я „МИО“ на БАИ.

се събра на 11 април 2018 година (сряда), от 11.00 часа, в сградата на Българска
агенция за инвестиции, гр. София, ул. „Аксаков” № 31, със задача – разглеждане, оценка и
класиране на постъпилите оферти в обществената поръчка и започна работа в пълен състав.
І. Обща информация
Председателят на комисията прие постъпилите оферти за участие в процедурата, за
което беше подписан нарочен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След получаване
на списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя членове на
комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103 ал. 2 от ЗОП, съгласно
изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
В определения в обявлението час за отваряне на постъпилите оферти за участие в
обществената поръчка присъстваха: Димитър Ганев - пълномощник на „Прайсуотърхаус
Купърс България“ ЕООД; Любослава Недялкова - пълномощник на „Българска

консултантска агенция“ ЕООД;
Йоана Ангелова – пълномощник на Обединение
„Маркетинг програмиране и планиране“ ДЗЗД. Не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Комисията установи следното:
С Решение № РД-ПР-01 от 02 март 2018 г., публикувано в РОП на АОП на 06 март
2018 г., е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т.
1 от ЗОП, а именно открита процедура с предмет: “Актуализиране на средносрочна
маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за
изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и
държави /BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции: Обособена позиция №
1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“ и Обособена позиция №
2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на
чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“ и публикувано обявление в
РОП на АОП под № 833213/06.03.2018г.
В определения в обявлението за обществена поръчка срок за получаване на оферти 17:30 часа на 10.04.2018 г. са постъпили 5 (пет) оферти, а именно:
№

Име на участника, подал
офертата

1. Обединение „България ПЧИ
2023“
2. „ПрайсуотърхаусКупърс
България“ ЕООД
3. „Българска консултантска
агенция“ ЕООД
4. „Д енд Д агенция за ПВО“ АД
5. Обединение „Маркетинг
програмиране и планиране“
ДЗЗД

Входящ №
на
офертата
ПР-К-01-6

Обособе
на
позиция
1и2

Дата на
получаване
на офертата
10.04.2018 г.

Час на
получаване

ПР-К-01-7

1

10.04.2018 г.

16:17

ПР-К-01-8

1и2

10.04.2018 г.

16:49

ПР-К-01-9

1и2

10.04.2018 г.

16:56

ПР-К-01-10

1и2

10.04.2018 г.

17:17

16:03

Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в
деловодството на БАИ, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.
ІІ. Резултати от работата на комисията
Отварянето на подадените оферти се извърши публично при условията на чл.
54, ал. 3-5 от ППЗОП.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното
съдържание, като след отварянето им провери и за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, според броя на обособените позиции, за които
участниците участват.
При отварянето на офертите членовете на комисията подписаха пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по всички обособени позиции. Комисията предложи на

присъстващите представители на участниците да подпишат пликовете с ценовите
параметри от офертите на останалите участници, като част от тях ги подписаха.
Комисията продължи своята работа с офертите на участниците, като тримата нейни
членове подписаха техническите предложения на участниците по всички обособени
позиции. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да
подпишат техническите предложения на останалите участници, като част от тях ги
подписаха.
С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и
комисията продължи своята работа при затворени врати.
III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите,
относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за
участие в обществената поръчка, като извърши преглед на същите за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
От извършената проверка комисията констатира следното:
1. Относно констатациите по представените документи на Участник № 1
Обединение „България ПЧИ 2023“, който подава оферта по двете обособени позиции:
При преглед на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
Обединението, Комисията констатира следното:
 На първо място, съгласно методическо указание на Агенцията за обществени
поръчки и чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Участникът е представил 4 броя ЕЕДОП на
електронен носител – за всеки от участниците в Обединението, както и на Обединението
участник. При преглед на съдържанието на електронния носител, приложен към офертата,
Комисията установи, че представените ЕЕДОП-и от членовете на обединението „Д енд Д
Консултинг“ ООД и „Инфрапроект Консулт“ ЕООД са представени в Word и PDF формат и
не са електронно подписани от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, каквото е изискването на
закона и Възложителя, а именно - представяне на ЕЕДОП в електронен вид, който да е
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание.
 На второ място, съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията
за подготовка на офертите, участниците следва да осигурят екип за изпълнение на
поръчката, включващ експерти, в конкретно определен минимален състав и изисквания за
всеки от тях. Съответствието с този критерий за подбор, участникът удостоверява с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности, т.6) от ЕЕДОП. При преглед на представения от Участника ЕЕДОП, по
отношение на експерт „Ръководител на екип“, Комисията установи следното: За посочения
експерт, Възложителят е изискал специфичен опит като ръководител на екип при
изпълнението на минимум три услуги за изготвяне и/или преработка и/или актуализация

на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен
документ. Видно от представената информация, Комисията не установи съответствие с
изискването по отношение на третата представена услуга за експерта, а именно:
„Подготовка на пилотен модел на Публично частно партньорство – „Изграждане на плувен
и спортен комплекс „Славейков“ и стъпки за прилагането му.“
 На трето място, за всеки от експертите, освен за „Ръководител на екип“,
Възложителят е изискал минимум 3 години опит по специалността. По отношение на
представения експерт „Маркетинг“ Надежда Димова, е посочен професионален опит по
специалността от 2015 г. Така посочената информация не дава възможност на Комисията да
установи по безспорен начин, че експерта притежава изискуемия опит и покрива
изискването на Възложителя. Информацията е необходима за извършване на преценка за
съответствие с изискванията по т. 3, раздел VI „Критерии за подбор“ от документацията за
обществената поръчка.
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да се изиска от участник Обединение
„България ПЧИ 2023“ да представи в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол, необходимите документи, с който да отстрани констатираните
липси и несъответствия.
2. Относно констатациите по представените документи на Участник № 2
„ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД, който подава оферта по обособена
позиция №1:
При преглед на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
Участника, Комисията констатира следното:
 На първо място, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Участникът е
представил ЕЕДОП в електронен вид. При прегледа му, Комисията установи, че
документът е подписан електронно само от прокуриста на дружеството, което съгласно чл.
40, ал. 2, т. 8 от ППЗОП е необходимо, но не изключва лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП,
които съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55 ал. 3 от ЗОП декларират наличие или липса на
основанията за отстраняване. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да
подпише отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи.
 На второ място, в раздел В. Информация относно използването на капацитета на
други субекти от ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други
субекти за изпълнение на критериите за подбор, за които в съответствие с чл. 39, ал. 2, т. 1
от ППЗОП са приложени ЕЕДОП-и на хартиен носител. Съгласно методическо указание на
Агенцията за обществени поръчки и чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се
представя задължително в електронен вид. Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в

електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата
за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка, Възложителят е публикувал в
профила на купувача разяснение за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, който да е
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание. При преглед съдържанието на оптичния носител,
приложен към пакета документи на Участника, Комисията установи липса на ЕЕДОП в
електронен вид на посочените трети лица, чиито капацитет Участника ще използва за
изпълнение на критериите за подбор.
 На трето място, съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията
за подготовка на офертите, участниците следва да осигурят екип за изпълнение на
поръчката, включващ експерти, в конкретно определен минимален състав и изисквания за
всеки от тях. Съответствието с този критерий за подбор, участникът удостоверява с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности, т.6) от ЕЕДОП. При преглед на представения от Участника ЕЕДОП, по
отношение на експерт „Ръководител на екип“, Комисията установи следното: За посочения
експерт, Възложителят е изискал специфичен опит като ръководител на екип при
изпълнението на минимум три услуги за изготвяне и/или преработка и/или актуализация
на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен
документ. Видно от представената информация, Участникът е посочил изпълнението на
две услуги, което се явява несъответствие с изискванията към съответния експерт, както и
към критериите за подбор.
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да се изиска от участник
„ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД да представи в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия протокол, необходимите документи, с които да отстрани
констатираните липси и несъответствия.
3. Относно констатациите по представените документи на Участник № 3
„Българска консултантска агенция“ ЕООД, който подава оферта по двете обособени
позиции:
 На първо място, съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията
за подготовка на офертите, участниците следва да осигурят екип за изпълнение на
поръчката, включващ експерти, в конкретно определен минимален състав и изисквания за
всеки от тях. Съответствието с този критерий за подбор, участникът удостоверява с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности, т.6) от ЕЕДОП. При преглед на представения от Участника ЕЕДОП, по
отношение на експерт „Ръководител на екип“, Комисията установи следното: За посочения
експерт, Възложителят е изискал специфичен опит като ръководител на екип при

изпълнението на минимум три услуги за изготвяне и/или преработка и/или актуализация
на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен
документ. При преглед на представената информация, Комисията не установи съответствие
с изискването по отношение на третата представена услуга за експерта, а именно:
„Разширяване възможностите за кариерно развитие чрез въвеждане на програма за бързо
кариерно развитие (бърза писта) на перспективни служители в държавната администрация“.

На второ място, при преглед на представения от Участника ЕЕДОП, по
отношение на експерт „Стратегическо планиране“, Комисията установи следното: За
посочения експерт, Възложителят е изискал минимална образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки” или еквивалентно, професионално направление: „Икономика“
или „Администрация и управление“ или “Политически науки” или еквивалентно (съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления,
утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.), както и минимум 3 години професионален опит
по специалността. Комисията установи непълнота по отношение на представената
информация, доказваща професионален опит по специалността. Не става ясно, дали
посоченият експерт, бидейки управител и управляващ съдружник в търговски предприятия
е извършвал дейност в областта на притежаваното от него висше образование.
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да се изиска от участник „Българска
консултантска агенция“ ЕООД да представи в срок до 5 работни дни от получаването
на настоящия протокол, необходимите документи, с който да отстрани
констатираните липси и несъответствия.
4. Относно констатациите по представените документи на Участник № 4 „Д енд
Д агенция за ПВО“ АД, който подава оферта по двете обособени позиции:
 На първо място, съгласно методическо указание на АОП и чл. 67, ал. 4 от ЗОП във
връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1
април 2018 г., Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид. При прегледа му, както и
след извършена справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Комисията
установи, че документът е подписан електронно от лице, различно от лицата посочени в чл.
40, ал. 1 от ППЗОП, които съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55 ал. 3 от ЗОП декларират наличие
или липса на основанията за отстраняване. Представен по този начин, Комисията
приравнява документа на липсващ. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да
подпише отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи.
 На второ място, в раздел В. „Информация относно използването на капацитета на
други субекти“ от ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други
субекти за изпълнение на критериите за подбор, за които в съответствие с чл. 39, ал. 2, т. 1
от ППЗОП са приложени ЕЕДОП-и на хартиен носител. Съгласно методическо указание на

Агенцията за обществени поръчки и чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се
представя задължително в електронен вид. Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в
електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата
за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка, Възложителят е публикувал в
профила на купувача разяснение за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, който да е
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание. При преглед съдържанието на оптичния носител,
приложен към пакета документи на Участника, Комисията установи липса на ЕЕДОП в
електронен вид на посочените трети лица, чиито капацитет Участникът е посочил, че ще
използва за изпълнение на критериите за подбор. Комисията обръща внимание, че съгласно
разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко
от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
 На трето място, съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията
за подготовка на офертите, участниците следва да осигурят екип за изпълнение на
поръчката, включващ експерти, в конкретно определен минимален състав и изисквания за
всеки от тях. Съответствието с този критерий за подбор, участникът удостоверява с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности, т.6) от ЕЕДОП. При преглед на представения от Участника ЕЕДОП, по
отношение на лицата, предложени за длъжностите: Ключов експерт „Икономически
анализи и прогнози“, Ключов експерт „Маркетинг“, Ключов експерт „Статистик“ и Ключов
експерт „Стратегическо планиране“ не е посочена информация за точната длъжност, която
са заемали съответните лица при изпълнение на услугите, предложени като специфичен
опит. Информацията е необходима за извършване на преценка за съответствие с
изискванията по т. 3, раздел VI „Критерии за подбор“ от документацията за обществената
поръчка.
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да се изиска от участник „Д енд Д агенция
за ПВО“ АД да представи в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол, необходимите документи, с който да отстрани констатираните липси и
несъответствия.
4. Относно констатациите по представените документи на Участник № 4
Обединение „Маркетинг програмиране и планиране“ ДЗЗД, който подава оферта по
двете обособени позиции:
 При преглед на офертата, Комисията установи, че Участникът не е приложил към
пакета документи ЕЕДОП в електронен вид. Съгласно Методическо указание на Агенцията

по обществените поръчки изх. № МУ-4/02.03.2018 г. и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. ЕЕДОП се предоставя задължително в
електронен вид, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената
поръчка. В съответствие с т. 2, параграф 2 от описаното по-горе методическо указание
участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, който да е цифрово подписан
и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на
неговото съдържание. Документът следва да е подписан електронно от лицата посочени в
чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, които съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55 ал. 3 от ЗОП декларират
наличие или липса на основанията за отстраняване. Комисията обръща внимание, че
съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко
от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
 На второ място, съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията
за подготовка на офертите, участниците следва да осигурят екип за изпълнение на
поръчката, включващ експерти, в конкретно определен минимален състав и изисквания за
всеки от тях. Съответствието с този критерий за подбор, участникът удостоверява с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности, т.6) от ЕЕДОП. При преглед на представения от Участника ЕЕДОП на
хартиен носител, по отношение на лицата, предложени за длъжностите: Ключов експерт
„Икономически анализи и прогнози“, Ключов експерт „Маркетинг“, Ключов експерт
„Статистик“ и Ключов експерт „Стратегическо планиране“ не е посочена информация за
точната длъжност, която са заемали съответните лица при изпълнение на услугите,
предложени като специфичен опит. Информацията е необходима за извършване на
преценка за съответствие с изискванията по т. 3, раздел VI „Критерии за подбор“ от
документацията за обществената поръчка.
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да се изиска от участник Обединение
„Маркетинг програмиране и планиране“ ДЗЗД да представи в срок до 5 работни дни
от получаването на настоящия протокол, необходимите документи, с който да
отстрани констатираните липси и несъответствия.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави
Протокол № 1 за отваряне и разглеждане на документите относно личното състояние и
критериите за подбор на участниците подали оферта, за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената
поръчка с предмет: “Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и
разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на

чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави /BG16RFOP002-2.006-0002/“ с
две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна
маркетингова програма“ и Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен
стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от
целеви сектори и държави“
Настоящият протокол е съставен на 27.04.2018 г.

Комисия в състав:
Председател:
Милена Лозанова – ………………П………………..
Членове:
Симеон Бончев –………….…… П………..……..
Даниела Кунева – ………………П………………
.

