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ПРОТОКОЛ № 2/22.01.2015г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 69а, ал. 2, т. 3, връзка с чл. 68 от Закона 
за обществени поръчки /ЗОП/, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: 
„Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската 
администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за 
подобряване на градската среда” по проект „Администрацията и гражданите -  една цел” по 
Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, с приоритетна ос II: 
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07, срегистрационен номер 
на договора № А12-22-156/11.03.2014г. открита с Решение за откриване на процедура по 
възлагане на обществена поръчка № 12 00-201/02.12.2014г. на кмета на район „Слатина”.

На 22.01.2015 г. в 13:30ч. в стая № 308, ет.03 в сградата на районната администрация 
„Слатина” се събра Комисията в състав:

Председател: Радка Якимова -  Зам.-кмет на район „Слатина”;

Членове:
1 Силва Джелепова -  Зам. -  кмет , район „Слатина”;
2. Ирина Петкова -  гл. експерт в отдел “УТКРКС” /резервен член -  на мястото на Антония 

Стефанова -  секретар на район „Слатина”/;
3. Златина Димова -  юрисконсулт на район „Слатина”;
4. Цветанка Илиева -  старши счетоводител в отдел „ФСД”;
5. Емануела Петрова -  гл. екснерг в отдел „ОКСДС”;
6. Цветанка Вельова - главен специалист в отдел „УОС и ЖФ” /резервен член -  на мястото 

на Юлия Ангелова/;

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 -  
„Предложение за изпълнение на поръчката” на всеки от участниците по реда на постъпване на 
офертите.

След което Комисията пристъпи към оценяване на всички участници, а именно: „ИЮ 
Консулт” ООД, „Ди Ем Ай Дивелонмънт” ЕООД, „Център за Европейска сертификация” 
ЕООД, „Никанор” ООД, „Евро Тотал Консулт” ООД и „Рувекс” АД. Съгласно утвърдената от 
Възложителя документация за участие в процедурата са определени следните показатели и 
методика за оценка на офертите:

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на критерий „икономически 
най-изгодна оферта”, съгласно чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП.

Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 
условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, са извършени въз основа на следните 
показатели:
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№ Показател Максимален брой 
точки

Относителна
тежест

1. Техническа оценка на предложението 
(П1)

100 60%

2. Финансова оценка на предложението 
(П2)

100 30%

3. Срок за реакция при възлагане на 
предмета на обществената поръчка (ПЗ)

100 10%

Формирането на оценките по отделните показатели и определянето на комплексната оценка 
на предложенията на участниците в процедурата се извършва, както следва:

По отношение на техническите оферти на участниците, които отговарят на изисквания на 
възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на 
съответната оферта.
Критерий за оценка на офертите -  икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
П ок азател  1: “Т ех н и ч еск а  оц ен к а на п р ед л о ж ен и ет о ” (П 1)
“Техническа оценка на предложението” (П1) — Максимален брой точки 100 с относителна 
тежест в комплексната оценка 60%.

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на Комисията, в 
съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в Плик № 2 
’’Предложение за изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката, 
съгласно следните критерии:

1. Организация и методология за изпълнение на дейностите (Описание на дейностите и 
услугите, свързани с логистиката, разпределение на човешкия ресурси и
взаимодействието с Възложителя, подход и последователност за изпълнението им.) -  25 т. (П 1.1)

2. Функционалност и съответствие със спецификата на изпълнение (Съдържанието на 
обучителните програми, подход и методология на обучението.) -  25 т. (П 1.2)

3. Управление на риска (Идентификация на допълнителни рискове и предпоставките за 
тяхиото възникване; - Мерки за управление на риска, организационни и финансови рискове, а също 
така и идентифицираните допълнителни рискове и вътрешния контрол;) — 25 т. (П1.3)

4. Логистично изпълнение на дейностите (Място за провеждане на изнесените обучения 
,удобство и комуникативиост на местоположението на сграоата, транспортни връзки, 
категория на хотела/базата, в който ще бъдат настанени участниците) - 25 т. (П1.4) 
Техническата оценка на предложението на участника представлява сбор от получените точки по 
посочените четири критерия -  П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3+П1.4

Организация и методология за изпълнение на дейностите (П1.1) ще бъде оценявана при 
съблюдаване на следните изисквания:

- 25 т. -  Техническото предложение покрива изцяло минималните изисквания на 
техническото задание и са предложени допълнително дейности или параметри на изпълнението
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(свързани с логистиката, методологията, качеството на преподаване, разпределението на 
човешките ресурси и взаимодействието с възложителя), които са в пряка връзка с обхвата на 
процедурата и повишават качеството на организацията на обучителния процес. Участник посочил 
в офертата си сроковете и графиците за изпълнение, изцяло съобразени с техническото задание 
получава 25 т.

- 15 т. Техническото предложение покрива изцяло минималните изисквания на 
техническото задание. Предложени са допълнително дейности или параметри на изпълнението 
(свързани с логистиката, методологията, разпределението на човешките ресурси и 
взаимодействието с възложителя ), част от които не са в пряка връзка с целите и обхвата на 
процедурата и не водят до подобряване на организацията и повишаване на качеството на 
обучителния процес. Участник посочил в офертата, отклонение от сроковете и графиците за 
изпълнение на един от учебните модули, получава 15 т.

- 5 т. - в случай, че участникът е разписал цялостната организация и логистика на събитията, 
разпределението на човешкия ресурс по време на изпълнението на дейностите, както и 
взаимодействието с Възложителя. Техническото предложение покрива минималните изисквания на 
техническото задание; Участник посочил в офертата, отклонение от сроковете и графиците за 
изпълнение на повече от един от учебните модули, получава 5 т.

Функционалност и съответствие със спецификата на изпълнение (П1.2)
- 25 т. -  в случай, че Участникът е разписал съдържанието на обучителните програми, 

подхода и методологията на обучението. Техническото предложение надхвърля минималните 
изисквания на техническото задание, като предложените допълнително съдържание, начини и 
средства за изпълнение и съвкупността от методи при изпълнението (качеството на преподаване, 
качеството на учебните материали и използваните дидактични средсва, използването на 
интерактивни подходи) са в пряка връзка с обхвата на процедурата /контекстно връзка с дейността 
и структурата на Възложителя/, като дават допълнителни познания, водят да повишаване 
качеството на обучителния процес и гарантират устойчивост на резултатите. Участник, който 
представи в офертата си два и или повече практически казуса във всеки един от учебните модули, 
получава 25 т.

- 15 т. - в случай, че Участникът е разписал съдържанието на обучителните програми, 
подхода и методологията на обучението. Техническото предложение надхвърля минималните 
изисквания на техническото задание, като предложените допълнително съдържание, начини и 
средства за изпълнение и съвкупността от методи при изпълнението качеството на преподаване, 
качеството на учебните материали и използваните дидактични средсва, използването на 
интерактивни подходи) не са в пряка връзка с обхвата на процедурата, като не дават допълнителни 
познания и не допринасят за устойчиви резултати. Участник, който представи в офертата си по 
един практически казус във всеки един от учебните модули, получава 15 т.

- 5 т. - в случай, че Участникът е разписал съдържанието на обучителните програми, 
подхода и методологията на обучението. Техническото предложение покрива минималните 
изисквания на техническото задание; Участник, който не представи в офертата си нито един 
практически казус във всеки един от учебните модули, получава 5 т.

Управление на риска (П1.3)
- 25 т. -. Участникът е предвидил механизми и действия за управление за всички рискове и 

предпоставки, (посочени ог възложителя в техническото задание), чието прилагане ще гарантира 
тяхното управление при изпълнението на проекта. Рисковете и пораждащите ги фактори и условия 
са описани във взаимната им връзка и е посочено отражението им върху конкретните цели и 
индикатори на изпълнението. Участникът е направил описание на процеса на управление на 
изпълнението на проекта и на вътрешния контрол на изпълнението, който той ще упражнява.
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Техническото предложение надхвърля минималните изисквания на заданието.У частник предложил 
6 /шест/ мерки за минимизиране на рискове (минимум по две мерки за всеки от трите риска, 
посочени от възложителя в техническото задание), получава 25 т.

- 15 т. - Участникът е предвидил механизми и действия за управление за всички рискове и 
предпоставки, (посочени от възложителя в техническото задание), чието прилагане ще гарантира 
тяхното управление при изпълнението на проекта. Рисковете и пораждащите ги фактори и условия 
са описани във взаимната им връзка и е посочено отражението им върху конкретните цели и 
индикатори на изпълнението. Участникът е направил описание на процеса на управление на 
изпълнението на проекта и на вътрешния контрол на изпълнението, който той ще упражнява. 
Техническото предложение надхвърля минималните изисквания на заданието. Участник 
предложил 3 /три/ мерки за минимизиране на рискове (минимум по една мярка за всеки от трите 
риска, посочени от възложителя в техническото задание), получава 15 т.

- 5 т. - В техническото предложение е в сила поне едно от следните:
- Техническото предложение е формално и съвпада с минималните рискове посочени и 

идентифицирани от Възложителя. Участник, който не е предложил мерки за минимизиране на 
рискове (посочени от възложителя в техническото задание), получава 5 т.

Логистично изпълнение на дейностите (П1.4)
Показателят П1.4 за предложения хотел/база се формират като сбор от точките за съставните 

показатели:
П 1.4.1 - място за провеждане на семинарите (удобство и комуникативност на 
местоположението на сградата, транспортни връзки), с максимален брой точки Ю(десет);
П1.4.2 - категория на хотела, в който ще бъдат настанени участниците, с максимален брой 
точки 15 (петнадесет);
Всяка от предложената десгинация за северна и южна България се оценява самостоятелно, 
като точките по показателя П1.4.2 са средно аритметично от точките за хотела/базата 
съответно в северна и южна България.
За хотел/база 5 звезди се присъждат 15 точки;
За хотел/база 4 звезди се присъждат 10 точки;
За хотел/база 3 звезди се присъждат 5 точки;
При удобство и комуникативност на местоположението на сградата и наличие на 
транспортни връзки се присъждат 10 точки.
При липса на един от подпоказателите: комуникативност на местоположението на сградата 
или наличие на транспортни връзки се присъждат 1/2 от 10 точки.
По смисъла на настоящата методика под:
- „удобство и комуникативност на местоположението” се разбира наличие на спирка на 
обществен транспорт на разстояние не по-голямо от 500 м. от мястото на провеждане на 
събитието или осигурен превоз от спирка на обществен транспорт до мястото на събитието 
и асфалтиран път до паркинга на хотела/базата.
- „транспортни връзки” се разбира наличие на спирка на междуградски транспорт или ж.п. 
гара/спирка в населеното място(местността).
При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се 
закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

П оказател  2: “ Ф и н ан сова о ц ен к а ” (П 2)
Оценката има тежест 30% от общата оценка и се изчислява по следната формула:
П2 =100 * (Цмин /Ц), където
Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката;
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Ц е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника.
П2 се закръглява до третия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на ОЦ е 100 точки.

Показател 3: Срок за реакция при възлагане на предмета на обществената поръчка (ПЗ) -  в 
календарни дни.
Оценката има тежест 10% от общата оценка и се изчислява по следната формула:
П3=100 * (СРмин /СРп), където СРмин е най-краткият предложен срок за реакция при възлагане на 
конкретно обучение/семинар;
СРп е срокът за реакция, предложен от n-ят участник.
ПЗ се закръглява до третия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на СР е 100 точки.

К ом плексна оц ен к а (К О )
Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула:
КО = 0,60 * П1 + 0,30 * П2+ 0,10 * ПЗ
КО се закръглява до третия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на общата оценка КО е 100.

Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приеме за 
икономически най-изгодна офертата, в която се предлага най-ниска цена.

Забележка:
* Знакът между скобите във формулите е знак за аритметично умножение.
* Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление.

Така, допуснатите на етапа оферти се оцениха по следните показатели: Показател 1: 
“Техническа оценка на предложението” (П1) и Показател 3: „Срок за реакция при възлагане на 
предмета на обществената поръчка” (ПЗ) по реда на постъпването им, както следва:

№

Участник:

Техническа оценка на 
предложението (П1)

Срок за реакция при 
възлагане на 
предмета на 
обществената 
поръчка (ПЗ)

1. „ИЮ Консулт” ООД: 70 т. 100 т.

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД: 40 т. 0 /не е посочил срок 
за реакция/

3. „Център за Европейска 
сертификация” ЕООД

72, 5 т. 100 т.
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№

Участник:

Техническа оценка на 
предложението (П1)

Срок за реакция при 
възлагане на 
предмета на 
обществената 
поръчка (ПЗ)

4. „Никанор” ООД: 87, 5 т. 25 т.

5. „Евро Тотал Консулт” ООД: 72, 5 т. 33, 333 т.

6.
„РУВЕКС” АД:

97, 5 т. 100 т.

Комисията указва на участниците, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 
26.01.2015г. в 10, 00 часа, в зала 308, ет. 03 на районна администрация -  „Слатина”.

Председател: Радка Якимова -  Зам.-кмет на район „Слатина”; -̂ /  К(

Членове. р  /  _ М- j> д м  /  177 S S / / 0
1 Силва Джелепова -  Зам. -  кмет , район „Слатина v / ' '  7  <-л * -
2. Ирина Петкова -  гл. експерт в отдел “УТКРКС” /резонен член -  на мястото на Антония
Стефанова -  секретар на район „Слатина”/; / f l * /
3. Златина Димова-ю рисконсулт на район „Слатина ; / / Я  /  ‘ /  /Т
4. Цветанка Илиева -  старши счетоводител в отдел „ФСД^, / ^  /  .  у  ✓ /  -'7 Г - Х
5. Емануела Петрова -  гл. експерт в отдел „ОКСДС”; /  л . /  _ ^ ^  ^  f J s Z ?
6. Цветанка Вельова - главен специалист в отдел „УОС гЖ Ф ” /резервен член -  на мястото

на Юлия Ангелова/; / * ? ■ / -  '  3 ,  & /  J  ?т 3.5У ?1)


