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ПРОТОКОЛ №3/26.01.2015г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 69а, ал. 3, във връзка с ал. 2, във вр. 
с ал. 1 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, с регистрационен 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 26.01.2015 г. в 10ч. и 10 мин. в стая № 308, ет. 03 в сградата на районната
администрация „Слатина” се събра Комисията в следния състав:

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

Членове:
1 Силва Джелегюва -  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. експерт в отдел „ОКСДС”;
6. Юлия Ангелова -  Секретар на МКБППМН;

В залата присъства и г-н Николай Стоянов Николов -  управител на „Никанор” ООД, с
Р Г  3 2  &

След като изпълни действията по чл. 69а, ал. 2, във връзка с ал. 1, връзка с ал. 3, във вр. с 
ал. 4 от ЗОП, Комисията, на основание чл. 69а, ал. 4 от ЗОП съобщи на присъстващия 
представител на фирма „Никанор” ООД — г-н Николов резултатите от оценяването на 
офертите по другите показатели. Комисията премина към:
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1. Отваряне на ценовите предложения:

Комисията, на основание чл. 71, във връзка с чл. 69, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП 
пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 3 -  „Предлагана 
цена”
на всеки от участниците по реда на постъпване на офертите, като същите бяха обявени от 
Председателя както следва:

I. За участник „ИЮ Консулт” ООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа диск,
както и ценово предложение в размер на 27 600 лв. /двадесет и седем хиляди и 
шестстотин лева/ без ДДС -  документите, съдържащи се в Плик № 3 бяха подписани 
от присъстващия конкурентен представител — г-н Николов и от трима членове на 
Комисията;

И. За „Ди Ем Ай Дивелопмънг” ЕООД Плик № 3 „Предлагана цена” не съдържа диск
/каквото изискване има в документацията на Възложителя -  ценовото предложение 
да бъде на електронен и хартиен носител/. Същият съдържа само ценово 
предложение на хартиен носител в размер на 31 770 лв. /тридесет и една хиляди 
седемстотин и седемдесет лева/ без ДДС, както и в размер на 38 124 лв. /тридесет и 
осем хиляди сто двадесет и четири лева/ с ДДС. Документите, съдържащи се в Плик 
№ 3, бяха подписани от присъстващия конкурентен представител -  г-н Николов и от 
трима членове на Комисията;

III. За участник „Център за Европейска сертификация” ЕООД Плик № 3 
„Предлагана цена” не съдържа диск /каквото изискване има в документацията на 
Възложителя -  ценовото предложение да бъде на електронен и на хартиен носител/. 
Същият съдържа само ценово предложение на хартиен носител в размер на 34 221, 80 
лв. /тридесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и осемдесет стотинки/ без 
ДДС. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от присъстващия 
конкурентен представител -  г-н Николов и от трима членове на Комисията;

IV. За участник „Никанор” ООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа диск, както и
ценово предложение в размер на 46 200 /четиридесет и шест хиляди и двеста лева/
без ДДС. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от трима членове 
на Комисията;

V. За участник „Евро Тотал Консулт” ООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” не 
съдържа диск /каквото изискване има в документацията на Възложителя -  ценовото 
предложение да бъде на електронен и на хартиен носител/. Същият съдържа само 
ценово предложение на хартиен носител в размер на 39 136, 50 лв. /тридесет и девет 
хиляди сто тридесет и шест и петдесет стотинки/ без ДДС. Документите, съдържащи 
се в Плик № 3, бяха подписана от присъстващия конкурентен представител -  г-н 
Николов и от трима членове на Комисията;

VI. За участник „РУВЕКС” АД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа диск, както и
ценово предложение в размер на 47 700 /четиридесет и седем хиляди и седемстотин
лева/ без ДДС. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от 
присъстващия конкурентен представител и от трима членове на Комисията.

Председателят обяви, че с това е приключила откритата част от заседанието на
Комисията, като последната продължи своята работа в закрито заседание.
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2. Разглеждане на ценовите предложения и класиране на участниците.

Па проведено заседание на Комисията за отваряне и разглеждане на ценовите 
предложения, съдържащи се в Плик № 3 ог офертите на участниците нейните членове 
констатираха следното: Офертата на участника „ИЮ Консулт” ООД съдържа ценово 
предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка, т.е. са налице предпоставките по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. С оглед 
гореописаното, Комисията реши участникът „ИЮ Консулт” ООД да представи подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на цената в срок от три работни дни от получаване 
на искането за това съобразно изискването на чл. 70, ал. 1, изр. второ, във връзка с ал. 1, изр. 
първо от ЗОП. В случай че участникът не представи в срок писмената обосновка или 
Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, същата ще предложи 
участника за отстраняване от процедурата съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗОП.

В законоустановения тридневен срок е постъпил Плик от участника „ИЮ Консулт” ООД, 
съдържащ подробна писмена обосновка. Комисията разгледа същия и прецени, че са налице 
предпоставките по чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП относно приемане на обосновката, когато са 
посочени обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение, поради 
което Комисията прие писмената обосновка на участника и продължи своята работа по 
процедурата.

Комисията разгледа допуснатите оферти, оцени ги и ги класира в съответствие с 
предварително обявените условия, съгласно чл. 71, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗОП. С оглед 
изчисляването на Показател 2 /П2/ - Финансова оценка, и с оглед предишните резултати на 
участниците по Показатели — III и ПЗ, Комплексната оценка /КО/ на всеки от участниците, е 
както следва:

№ Участник ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА

КОП1 П2 ПЗ

1. „ИЮ Консулт” ООД 70 т. 100 т. 100 т. 82 т.

2. „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт” ЕООД

40 т. 86. 874 т. 0 т. 50. 062 т.

3.
„Център за Европейска 
сертификация” ЕООД 72. 5 т. 80. 650 т. 100 т. 70. 695 т.

4. „Никанор” ООД 87. 5 т. 59. 740 т. 25 т. 72.922 т.
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5. „Евро Тотал Консулт” ООД 72. 5 т. 70. 522 т. 33. 333 т. 67. 990т.

6. „РУВЕКС” АД 97.5 т. 57. 862 т. 100 т. 85. 859 т.

КО = 0.60 * П1 + 0.30 * П2 + 0.10 * п з

Крайно класиране на участниците в процедурата,еъгласно чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП:

1. „РУВЕКС” АД;
2. „ИЮ Консулт” ООД;
3. „Никанор” ООД;
4. „Център за Европейска сертификацин” ЕООД;
5. „Евро Тотал Консулт” ООД;
6. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД;

4. Мотиви за определяне на точките по Показател 1 /П1/ за всеки от участниците.

Комисията изпълни задължението си по чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, който текст изисква освен от 
резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, така и наличие на кратко 
описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за 
оценка е икономически най-изгодна оферта. С оглед на последното, Комисията намери за 
необходимо да отбележи следното:
I. За участник „ИЮ Консулт” ООД Комисията прецени, че част от предложените дейности и 
параметри от техническото предложение па същия не са в пряка връзка с целите и обхвата на 
процедурата, поради което първият участник получи 70 г. /общо за Показател П1/;
II. За „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД Комисията прецени, че част от предложените дейности и 
параметри от техническото предложение на същия не са в пряка връзка с целите и обхвата на 
процедурата, както и че е налице липса на конкретика относно предложените мероприятия, поради 
което участникът получи 40 т. /общо за Показател Г11/;
III. За участник „Център за Европейска сертификацин” ЕООД Комисията прецени, че част от 
предложените дейности и параметри от техническото предложение на същия не са в пряка връзка с 
целите и обхвата на процедурата, поради което участникът получи 72. 5 т. /общо за Показател П1/;
IV. За участник „Никанор” ООД Комисията прецени, че част от предложените дейности и 
параметри от техническото предложение на същия не са в пряка връзка с целите и обхвата на 
процедурата, поради което участникът получи 87. 5 т.;
V. За участник „Евро Тотал Консулт” ООД Комисията прецени, че част от предложените 
дейности и параметри от техническото предложение на същия не са в пряка връзка с целите и 
обхвата на процедурата, поради което участникът получи 72. 5 т. /общо за Показател П1/;
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VI. За участник „РУВЕКС” АД техническото предложение отговаря на поставените изисквания 
от Възложителя.

Комисията намери, че не е необходимо да обсъжда в Протокола оценките на участниците по 
останалите показатели на участниците, доколкото начинът на тяхното образуване е въпрос на 
математическо изчисляване, въз основа на точно и ясно описани формули в документацията.

С оглед изискването на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП следва да бъде посочено, че няма предложени 
участници за отстраняване от процедурата.

Председател: Радка Якимова -  Зам.-кмет на район „Слатина’ !п- ~ fo£,C U -Jor 
33>£д
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