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РЕШЕНИЕ

От дейността на оценитеди, назначени със Заповед № Р-О-01/ 11.11.2021 г., 
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Днес, 22.11.2021г. във връзка с провеждането на процедура с предмет “Доставка, 
изграждане, монтаж и пуск в експлоатация на фотоволтаична централа с мощност 574 kW за 
собствени нужди на цех за производство на пелети, в рамките на проект IN1GB-0038494 по 
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”, 
обявена с публична покана № IN1GB-0038494-W-01, публикувана на 04.11.2021 г. в Единен 
информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с 
констатациите на Комисия от оценители, назначена със Заповед № Р-О-01/ 11.11.2021 г., 
вземам следното решение:

ПРЕКРАТЯВАМ:
Гореописаната процедура на основание чл.9, ал. 1, т.5 от Постановление № 160 от 1 юли 

2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 
финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Мотиви: установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, 
които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата. С публичната покана за участие в процедурата е одобрена Методика за оценка 
на получените оферти по критерий „оптимално съотношение качество - цена“, при следните 
показатели: 1. Срок на завършване на строителните дейности с тежест 20%; 2. Срок на 
завършване на доставка на фотоволтаичните панели с тежест 20%; 3. Предложена цена с 
тежест 30%; 4. Технически и функционални характеристики с тежест 30%. В одобрената 
методика в указанията за оценка по показател 1 е записано, че възложителят (бенефициентът) 
определя максимален срок за строителство, но на мястото, на което трябва да се посочи броя 
на календарните дни има място оставено с точки. При указанията за показател 2, също е 
следвало да се определи максимален брой календарни дни за доставка на фотоволтаичните 
панели, но броят им не е посочен (оставено е празно с точки).

Определен е неправилно максималния брой на точките по показател 4, като е посочено 
100 вместо 10.

Не е посочен максималния брой точки на комплексната оценка, която получават 
кандидатите след оценка по всички показатели.

Установените грешки и непълноти не дават възможност за обективно, точно и 
недвусмислено оценяване на офертите и създават предположения за неравнопоставеност на 
кандидатите.

Решението следва да се съобщи в тридневенгсрок от издаванедД';му₽ЯЛ^Дравляващия 
орган. / . а/I //* -УХ у

Решението следва да астие.

(Управител на „Визьор“ ЕООД - Але)кса.§дър^Добрев)
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