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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 

 Днес, 03.12.2014 г., от 11.00 часа, в  административната сграда на община Копривщица 

Комисия, назначена със Заповед РД № 360/19.11.2014 год. на  Кмета на община Копривщица, 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Атанасова Малинова- правоспособен юрист, външен експерт 

към АОП, УНЕ: ВЕ-3366 

ЧЛЕНОВЕ:      

1. Захарина Христова Карагьозова- главен специалист „Бюджет и ТРЗ” в община 

Копривщица; 

    2. Милена Георгиева Паралеева- главен специалист „Евроинтеграция и туризъм” в 

община Копривщица; 

  3. Павлина Динчова Азманова-Доганова- главен специалист „ГС и ЧР” в община 

Копривщица; 

 4. Теодора Симеонова Главчева- старши специалист „Евроинтеграция” в община 

Копривщица. 

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за класиране 

на участниците в обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава осма 

„а” от Закона за обществените поръчки, публикувана на Портала за обществени поръчки в 

Агенцията по обществени поръчки с уникален код 9036225 и в Профила на купувача на 

интернет страницата на Община Копривщица – www.koprivshtitsa.com., с предмет: "Избор на 

изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Община 

Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите”,  по Приоритетна ос ІI 

„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 

администация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 

 Комисията получи, разгледа и оцени офертите по следния дневен ред, определен с 

вътрешните правила на Възложителя: 

 I. Председателят на комисията получи от гл. специалист „АО” постъпилите 

оферти, регистър и извлечение от регистъра на приетите оферти. 

http://www.koprivshtitsa.com/
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Съгласно справката от регистъра, в срока, определен от Възложителя – до 17.00 часа 

на 02.12.2014 г., са постъпили оферти от следните Участници: 

1. ДЗЗД „Престиж 2014”– оферта с вх. №2780/28.11.2014 г. в 15.15 часа; 

2. „Рувекс” АД – оферта с вх. №2790/01.12.2014 г. в 11.52 часа; 

3. „ТИЙМКОД” ЕООД – оферта с вх. №2793/01.12.2014 г. в 13.14 часа; 

4. „Пиргос Консултинг” ЕООД – оферта с вх.№2794/01.12.2014 г. в 13.20 часа; 

5. „СТИК” ЕООД – оферта с вх.№2815/02.12.2014 г. в 13.55 часа; 

6. „Фокус Системс” ЕООД – оферта с вх.№2816/02.12.2014 г. в 14.00 часа; 

7. „Гетони Партнърс” ЕООД – оферта с вх.№2817/02.12.2014 г. в 14.04 часа; 

8. „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД – оферта с вх.№2818/02.12.2014 г. в 

14.08 часа. 

9. „БенчМарк Груп” АД– оферта с вх.№2819/02.12.2014 г. в 14.15 часа; 

10. „Юнайт консултинг” ЕООД – оферта с вх. №2820/02.12.2014 г. в 14.20 часа; 

11. „ИЮ Консулт” ООД - оферта с вх. №2821/02.12.2014 г. в 14.24 часа; 

12. „Агенция СТРАТЕГМА” ООД – оферта с вх. №2822/02.12.2014 г. в 14.30 часа; 

13. „Електра -консулт” ЕООД – оферта с вх. №2823/02.12.2014 г. в 14.35 часа; 

14. „КЮ ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД – оферта с вх. №2826/02.12.2014 г. в 15.00 

часа; 

15. „Еко глоуб” ООД – оферта с вх. №2829/02.12.2014 г. в 15.18 часа; 

16. „Скай Травел” ООД – оферта с вх. №2830/02.12.2014 г. в 15.23 часа; 

17. „Евро Алианс” ООД – оферта с вх. №2831/02.12.2014 г. в 15.25 часа; 

18. Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” – оферта с вх. 

№2832/02.12.2014 г. в 15.28 часа; 

19. „Анкор А Дженте” ЕООД – оферта с вх. №2833/02.12.2014 г. в 15.33 часа; 

20. „Дружество на експертите по акредитация” ЕООД – оферта с вх. 

№2834/02.12.2014 г. в 15.37 часа; 

 

II. Комисията започна своята работа с разглеждане и оценка на офертите в 

открито заседание в деня, обявен в публичната покана, както следва: 

1. След получаване на офертите членовете на Комисията представиха Декларации за 

обстоятелства по чл. 35, ал.1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки. 

2.  Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване при условията 

на чл.68, ал.3 от ЗОП.  

На заседанието на Комисията присъстваха двама  представители на местните 

средства за масово осведомяване, видно от Присъствен лист (Приложение №1 към 

настоящия протокол). 

2.1. Комисията започна работа с отваряне на офертата на участника ДЗЗД „Престиж 

2014”. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение 

на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 42 

000 (словом: четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника ДЗЗД„Престиж 2014”. 
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2.2. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Рувекс” АД. 

След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение на 

участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 36 

000 (словом: тридесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Рувекс” АД. 

2.3. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „ТИЙМКОД” 

ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 35 

820 (словом: тридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „ТИЙМКОД” ЕООД  

2.4. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Пиргос 

консултинг” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи 

Ценовото предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 38 

400 (словом: тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Пиргос консултинг” ЕООД. 

2.5.  Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „СТИК” 

ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 42 

000 (словом: четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „СТИК” ЕООД 

2.6. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Фокус 

Системс” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 34 

200 (словом: тридесет и четири хиляди и двеста) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Фокус Системс” ЕООД. 

2.7. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Гетони 

партнърс” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 33 

960 (словом: тридесет и три хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Гетони партнърс”ЕООД 

2.8. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Александър 

Бизнес Център – АВС” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията 

съобщи Ценовото предложение на участника както следва: 
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Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 23 

700 (словом: двадесет и три хиляди и седемстотин) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Александър Бизнес Център – АВС” ЕООД 

2.9. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „БенчМарк 

Груп” АД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 23 

400 (словом: двадесет и три хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Бенч Марк Груп” АД. 

2.10. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Юнайт 

консултинг”ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи 

Ценовото предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 41 

310 (словом: четиридесет и една хиляди триста и десет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника„Юнайт консултинг” ЕООД. 

2.11. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „ИЮ Консулт” 

ООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение 

на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 22 

200 (словом: двадесет и две хиляди и двеста) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „ИЮ Консулт”ООД 

2.12. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Агенция 

Стратегма” ООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 32 

700 (словом: тридесет и две хиляди седемстотин) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Агенция Стратегма” ООД. 

2.13. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Електра-

консулт” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 

33 999,60 (словом: тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет 

стотинки) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника„Електра-консулт” ЕООД 

2.14. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „КЮ ЕМ ЕС - 

консултинг” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи 

Ценовото предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 25 

500 (словом: двадесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „КЮ ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД 

2.15. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Еко Глоуб” 

ООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение 

на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 33 

660 (словом: тридесет и три хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Еко Глоуб” ООД 

2.16. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Скай Травел” 

ООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение 

на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 35 

820 (словом: тридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Скай Травел” ООД 

2.17. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Евро Алианс” 

ООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение 

на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 35 

400 (словом: тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Евро Алианс” ООД 

2.18. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника Сдружение 

„Национална мрежа за бизнес развитие”. След отваряне на офертата Председателя на 

Комисията съобщи Ценовото предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 33 

915 (словом: тридесет и три хиляди деветстотин и петнадесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” 

2.19. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Анкор А 

Дженте” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на Комисията съобщи Ценовото 

предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 41 

100 (словом: четирдесет и една хиляди и сто) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Анкор А Дженте” ЕООД 

2.20. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „Дружество на 

Експертите по Акредитация” ЕООД. След отваряне на офертата Председателя на 

Комисията съобщи Ценовото предложение на участника както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на: 30 

000 (словом: тридесет хиляди) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника „Дружество на Експертите по Акредитация” ЕООД 
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В 15.00 ч. приключи публичната част на заседанието, представителите на местните 

средства за масово осведомяване напуснаха залата.  

III. В 15.45 ч. Комисията продължи работа в закрито заседание за разглеждане на 

офертите на участниците за съответствие с изискванията на публичната покана. 

3.1. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника ДЗЗД 

„Престиж 2014” комисията установи, че всички документи съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.2. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника  „Рувекс” 

АД комисията констатира, следното: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, 

специфичният опит на всяко от предложените лица е посочен в години. Съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната 

покана, изискуемият специфичен опит на експертите е определен както следва:   

 Ръководител на екипа – специфичен опит като ръководител на екип и/или проект, 

свързан с организирането, управлението и провеждането на минимум 2 (две) обучения за 

възрастни и/или публични събития  за възрастни (конференции, семинари). 

 Двама Експерт - Обучители - участие при изпълнение на най-малко 2 (две) обучения 

на възрастни с приключило изпълнение. 

 Експерт Модератор/логистика – специфичен опит в логистичното обезпечаване на 

минимум 2 (две) публични събития или обучения или семинари. 

За всеки експерт обаче, участникът е представил допълнителни документи- 

автобиографии, дипломи, удостоверения и референции, от които Комисията направи 

заключение, че участникът  отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на екипа 

от експерти за изпълнение на поръчката. 

 

В 17.45 ч. Комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание за 

09.12.2014 г. от 11.00 часа. 

На 09.12.2014 г. от 11.00 часа Комисията се събра и продължи работата си по  

разглеждане на офертите на участниците за съответствие с изискванията на публичната 

покана. 

3.3. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника 

„ТИЙМКОД” ЕООД комисията констатира: 

- Образец № 6 „Списък на услугите” е некоректно попълнен. Изисква се същият да 

съдържа дата на започване и дата на приключване на изпълнението на услугата. Участникът е 

посочил само месец и година, от които не става ясно коя от двете изискуеми дати  е посочена. 

Приложени са  референции-5 бр., от които само в една- референцията от община Провадия, е 

посочена дата на проведеното обучение-04.04.2012 г. Останалите референции не указват 

периода на проведените обучения, нито стойността им.  

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП,  комисията провери  

заявените от участника  данни, като  изиска  информация по телефона от  лицето, посочено за 

контакт по референцията от община Провадия. Проверката потвърди проведеното от 
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участника еднодневно обучение по ЗБУТ, поради което Комисията приема, че същият 

отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя по отношение на 

изискуемия опит за изпълнение на поръчката 

- от посочените данни в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на 

поръчката“, по отношение на специфичния опит на експертите:  Елена Христова- Ръководител 

проект,  Роман Дражев-Експерт обучител, и Доника Спасова-Експерт/модератор, Комисията 

не може да направи аргументиран извод, че участникът  отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната покана.  

С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП, 

да изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на експертите в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“.  

 

3.4. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Пиргос 

Консултинг” ЕООД комисията установи следните несъответствия с условията и 

изискванията на Възложителя: 

1. Образец № 5А „Декларация от подизпълнител” е неправилно попълнена, тъй като в 

Образец № 5 се декларира от участника, че няма да ползва подизпълнители. 

2. Част от приложените доказателства за извършена и изпълнена услуга изискващи се 

към Образец № 6 не касаят предмета на поръчката, а останалите не съдържат всички 

реквизити, в тях не са посочени, както дати така и стойности на извършените услуги. 

В Образец №6 участникът посочва 4 вида изпълнени услуги, като доказателство за 

всяка от които  е записано „референция“. комисията установи наличието на 5 бр. референции.   

-за първата посочена услуга- двама получатели, от които  няма приложени референции, 

т.е.  липсва доказателство за извършването и. 

-за втората посочена услуга-приложени са 3 бр.референции за г-жа Пенка Атанасова, в 

качеството и на управител на „Пиргос консултинг“ ООД. Референцията, издадена от СОУ 

„Хр.Ботев“, гр. Айтос се отнася за консултанска услуга и не касае предмета на поръчката.    

Останалите две  не съдържат реквизити- дати и стойности  на обученията, поради което не се 

приемат от комисията като доказателство за извършена услуга. 

- за третата посочена услуга- петима получатели, от които не са приложени референции, 

т.е. липсва доказателство за извършването и. 

           - за четвъртата  услуга участникът е посочил като получател: „ Директори на училища 

на територията на община Руен”. Подобна референция липсва, т.е. липсва доказателство за 

извършването й. 

Приложени са 2 бр. референции: от община Айтос и ЦДГ „ Здравец” и филиали, гр. 

Болярово. Същите се отнасят за г-жа Пенка Атанасова,  не съдържат реквизити- дати и 

стойности  на обученията, техните получатели не фигурират в декл.обр.№6 на участника, 

поради което не се приемат от комисията като доказателство за извършена услуга. 

  От тук комисията не може да стигне до извода, че участникът е изпълнил всички 

изисквания за участие в конкретната процедура.  

 В т.12 от В Указанията за участие към Документацията за участие в обществената 

поръчка е записано:  
«Доказването на опита се извършва с представяне на списък на  услугите, изпълнени 

през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на 
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стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга - 

удостоверение,  издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.» 

 В Указанията за участие към Документацията за участие в обществената поръчка е 

записана следната забележка: «Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или 

в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не 

се разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи 

или неправилно попълнени документи.» 

Предвид обстоятелството, че офертата не отговаря на предварително обявените 

условия за участие и изисквания към участниците на възложителя, комисията единодушно 

реши следното:  

Участникът „Пиргос Консултинг” ЕООД, да бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: „Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участник, който  е представил оферта която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя”. 

 

3.5. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „СТИК” 

ЕООД комисията установи, че всички документи съответстват на предварително обявените 

условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.6. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Фокус 

Системс” ЕООД комисията установи, че всички документи съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

 3.7. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Гетони 

Партнърс” ЕООД комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията 

на Възложителя: 

 1.  Образец № 7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката” е некоректно 

попълнен. В графата „Специфичен опит, необходим за заеманата длъжност в обществената 

поръчка” участникът е посочил придобита специалност. Съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната покана, 

изискуемият специфичен опит на експертите е определен както следва:   

 Ръководител на екипа – специфичен опит като ръководител на екип и/или проект, 

свързан с организирането, управлението и провеждането на минимум 2 (две) обучения за 

възрастни и/или публични събития  за възрастни (конференции, семинари). 

 Двама Експерт - Обучители - участие при изпълнение на най-малко 2 (две) обучения 

на възрастни с приключило изпълнение. 

 Експерт Модератор/логистика – специфичен опит в логистичното обезпечаване на 

минимум 2 (две) публични събития или обучения или семинари. 

2. Предложеният експерт Обучител 2 - Марияна Стефанова Велева, не отговаря на 

изискванията за професионален опит от минимум 3 (три) години преподавателски опит в 

областта на придобитото образование. Участникът е приложил към офертата си доказателства 

(Автобиография, Дипломи, Трудови книжки, Референции) за доказване на изискванията за 

съответния експерт. При проверката им комисията установи, че лицето Марияна Стефанова 



 

Този документ е създаден в рамките на Проект „Община Копривщица-компетентна администрация в полза на 

гражданите”, по Договор № М13-22-67/26.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

9 

 

Велева е завършила магистратура „Психология” през 13.09.2011 г., като от приложената 

трудова книжка ясно личи, че придобитият професионален стаж е само 15/петнадесет/ дни;  

3. Предложеният експерт логистика – Евелин Бориславов Тръпчев не отговаря на 

изискванията за професионален опит не по-малко от 1 (една) година в областта на 

придобитото образование. Участникът е приложил към офертата си доказателства 

(Автобиография, Дипломи, Трудови книжки, Референции) за доказване на изискванията за 

съответния експерт. При проверката им комисията установи, че лицето Евелин Бориславов 

Тръпчев има завършено висше образование, степен „бакалавър”, специалност „История” ,като 

от приложената трудова книжка ясно личи, че същият няма професионален опит в областта на 

придобитото образование. 

 В Указанията за участие към Документацията за участие в обществената поръчка е 

записана следната забележка: «Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или 

в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не 

се разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи 

или неправилно попълнени документи.» 

Предвид обстоятелството, че офертата не отговаря на предварително обявените 

условия за участие и изисквания към участниците на възложителя, комисията единодушно 

реши следното:  

Участникът „Гетони Партнърс” ЕООД, да бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: „Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участник, който  е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя”. 

 

3.8. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника 

„Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД комисията установи, че всички документи 

съответстват на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.9. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Бенч 

Марк Груп” АД комисията установи, че всички документи съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.10. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Юнайт 

Консултинг” ЕООД комисията констатира: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, по 

отношение на специфичния опит на експертите, Участникът е посочил „..над две обучения..“-

за Ръководителя и Експерт-обучителите и „..повече от 2 публични събития или обучения или 

семинари“- за Експерт/Модератор логистика, без същите да са конкретизирани, от което 

комисията не може да направи аргументиран извод,  че участникът  отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната покана.  

  С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от 

ЗОП да изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на 

специфичния опит на експертите в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение 

на поръчката“.  
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3.11. След обстойна проверка на документите за допустимост на участникът „ИЮ 

Консулт” ООД комисията установи, че всички документи съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.12.  След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Агенция 

СТРАТЕГМА” ООД комисията установи, че всички документи съответстват на 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.13. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Електра - 

консулт” ЕООД комисията установи, че всички документи съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

 

В 15.00 ч. комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание за 

30.12.2014 г. от 11.00 часа. 

На 30.12.2014 г. от 11.00 часа комисията се събра и продължи работата си по  

разглеждане на офертите на участниците за съответствие с изискванията на публичната 

покана. 

3.14. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Кю ЕМ 

ЕС - консултинг” ЕООД комисията констатира: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, 

специфичният опит на всяко от предложените лица е посочен в години, от което комисията не 

може да направи аргументиран извод,  че участникът  отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната покана.  

С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП, 

да изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на експертите в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“.  

 

3.15. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Еко 

Глоуб” ООД комисията констатира: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, по 

отношение специфичния опит на експертите,  Участникът е посочил „2 обучения“-за 

Ръководителя и Експерт-обучителите и „2 събития“- за Експерт/Модератор логистика, без 

същите да са конкретизирани, от което комисията не може да направи аргументиран извод,  че 

участникът  отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за 

участие и в публичната покана.  

С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП,  

да изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на експертите в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“.  

 

 3.16. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Скай 

Травел” ООД комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на 

Възложителя: 
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гражданите”, по Договор № М13-22-67/26.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
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 1. В обр. №6 „ Списък на услугите“, участникът е посочил като  сходни с предмета на 

поръчката 3 услуги, за  които е приложил референции. 

 1.1. Услуга №1-  Организиране и провеждане на семинари, конференции, конгреси, 

панаири, образователни, културни, музикални и други мероприятия . Дата на започване и 

приключване изпълнението на услугата 04.04.2012-04.04.2014г.  От референцията, издадена 

от получателя на услугата – СУ „ Св. Климент Охридски” е видно, че: 

•  извършените дейности са само и единствено логистични. 

• датата на извършването им е 26.09.2013-29.09.2013 г., което не кореспондира с тази, 

посочена от участника в обр. № 6. 

 

1.2. Услуга № 2- Организиране на 12 броя обучения и 4 броя работни срещи за 20 души 

и 1 национална конференция за 119 души.: хотелско настаняване, логистика по организиране 

на транспорт на участниците; наем и оборудване на конферентни зали; кафе паузи, работни 

обяди; вечери.  Референцията, издадена от Окръжен съд Пазарджик, посочва факта, че „Скай 

Травел” ООД е изпълнител на обществена поръчка с наименование: „Осигуряване на бази за 

провеждане на конференция, обучения и работни срещи” по проект, реализиран от Окръжен 

съд Пазарджик по ОПАК.  Референцията посочва, че участникът е организирал провеждането 

на работни срещи, обучения и конференция.  По нататък от текста обаче става ясно, че 

успешно са осигурени всички дейности  по заданието на поръчката, а именно: хотелско 

настаняване, нощувки, кафе-паузи и пр.   

 На основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП,  комисията провери  заявените от участника  

данни, като  изиска  информация по телефона от  Окръжен съд Пазарджик. От проведен 

телефонен разговор с г-н  Коев бе установено, че Участникът, като изпълнител на посочената 

в референцията обществена поръчка, е осигурил само логистичното и обезпечаване 

 

1.3. Услуга № 3- Логистично осигуряване и организация на експертни работни срещи, 

кръгли маси, обучения и семинари. Получател-Главна Дирекция „Национална Полиция”. От 

издадената референция е видно, че „Скай Травел” ООД е организирал и извършил 

логистичните дейности във връзка с проект, изпълняван от Главна Дирекция „Национална 

Полиция”.   

В Указанията за участие и в Публичната покана  Възложителят е поставил 

изискването: „Участниците трябва да имат опит в изпълнението на поне една услуга, 

сходна с предмета на поръчката за последните 3 години, считано до датата, определена 

като краен срок за представяне на оферти.“,  като е разяснил:  „Под услуги, сходни с 

предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с организирането и 

провеждането на обучения и/или семинари и/или курсове и др. за възрастни /лица над 18 

години/“ 

На основание на гореизложеното,  предвид обстоятелството, че офертата не отговаря 

на предварително обявените условия за участие и изисквания към участниците, комисията 

единодушно реши следното:  

Участникът „Скай Травел” ООД  да бъде отстранен от участие в обществената 

поръчка, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: „Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който  е представил оферта която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя”. 



 

Този документ е създаден в рамките на Проект „Община Копривщица-компетентна администрация в полза на 
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  3.17. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Евро 

Алианс” ООД комисията констатира: 

   - в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, по отношение 

специфичния опит на Експерт Модератор/Логистика, участникът е посочил „ Координация и 

контрол на дейности при подготовка и изпълнение на дейностите по....:  след което са 

изброени конкретни проекти.  Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. 12.2. от 

Указанията за участие и в публичната покана, изискуемият специфичен опит на Експерт 

Модератор/логистика е определен както следва:   

  Експерт Модератор/логистика – специфичен опит в логистичното обезпечаване на 

минимум 2 (две) публични събития или обучения или семинари. 

От посочените данни, комисията не може да направи аргументиран извод, че по 

отношение на техническите възможности участникът отговаря на предварително 

поставените изисквания на Възложителя.  

С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а,  да 

изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на  Експерт Модератор/логистика в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за 

изпълнение на поръчката“.  

 

3.18. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника 

Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” констатира: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, 

специфичният опит на всяко от предложените лица е посочен в години.  

• Ръководител на екипа: Даниела Трохарова- като специфичен опит на лицето е 

посочено: „10 годишен опит в организация и реализация на обучения, семинари и 

конференции.” Допълнително са приложени  автобиография на лицето, диплома, препоръки, 

договори, сертификати. Единствено от автобиографията, в която е посочено, че лицето е 

ръководител екип по проект „ Знание за предприемачество”/ с дейности по обучение на 

предприемачеството/ и програма „Leonardo”/ с фокус учене през целия живот/, може да се 

предположи, че лицето притежава специфичния изискуем опит.  

 • Експерт Модератор/логистика: Росица Серафимова- като специфичен опит на  лицето 

е записано: „13 годишен опит в организация, логистика и реализация на обучения, семинари и 

конференции”. От приложената референция за лицето  от ЦПО към „ ГелеСофт”  е видно, че 

същото има реализирани 12 обучения по икономически дисциплини.  От приложената 

автобиография на лицето  не става достатъчно ясно дали същото  има изискуемия специфичен 

опит.  

     На основания гореизложеното и чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП, комисията реши  да 

изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на Ръководителя и Експерт Модератор/Логистика. 

 

3.19. След обстойна проверка на документите за допустимост на участникът „Анкор А 

Дженте” ЕООД комисията установи, следните несъответствия с условията и изискванията на 

Възложителя: 
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 -  Към Образец № 6 „Списък на услугите” няма приложени доказателства за извършена 

и изпълнена услуга, нито посочване на публичен регистър в който да е публикувана 

информация за извършената услуга.  

 В т.12 от В Указанията за участие към Документацията за участие в обществената 

поръчка е записано:  
«Доказването на опита се извършва с представяне на списък на  услугите, изпълнени 

през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга - 

удостоверение,  издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.» 

 В Указанията за участие към Документацията за участие в обществената поръчка е 

записана следната забележка: «Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или 

в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не 

се разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи 

или неправилно попълнени документи.» 

Предвид обстоятелството, че офертата не отговаря на предварително обявените 

условия за участие и изисквания към участниците на възложителя, комисията единодушно 

реши следното:  

Участникът „Анкор А Дженте” ЕООД, да бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: „Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участник, който  е представил оферта която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя”. 

 

3.20. След обстойна проверка на документите за допустимост на участникът 

„Дружество на Експертите по Акредитация” ЕООД комисията констатира: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, по 

отношение на специфичния опит на експертите, Участникът е посочил „ Опит в организация, 

провеждане и участие на над 10 обучения…”- за Ръководителя на екипа, „Преподавателски и 

лекторски опит в национални и международни висши учебни заведения“- за Екперт 

обучителите и „Координация на туроператорски дейности, кореспонденция и координация с 

подизпълнители, подготовка и изпълнение на настаняване, изхранване, кетъринг, организация 

на конференции, обучения и кръгли маси.“- за  Експерт/Модератор логистика. Допълнително, 

участникът е предложил Организационен координатор и Модератор, като за втория по 

отношение на специфичния опит е указано: „Опит в организиране и участие в обучения и 

семинари; консултации“.    

 От  посочените данни комисията не може да направи аргументиран извод,  че 

участникът  отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за 

участие и в публичната покана.  

  С оглед на гореизложеното, комисията реши:  на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а,  да 

изиска от участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния 

опит на експертите в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката 

 

В 16.45 ч. комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание след 

получаване на поисканите разяснения от участниците.  
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На 24.01.2015 г. от 11.00 часа се проведе заседание, на което присъстваха всички 

членове на комисията.  

 Във връзка с осъществяване правомощията си съгласно чл. 68 от ЗОП, комисията 

направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участници, от които  са изискани  разяснения за заявените  данни на основание чл. 

68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП – 7 /седем/ на брой. 

 

 2. Участници, представили разясненията– 6 /шест/ на брой, както следва: 

 „Юнайт Консултинг” ЕООД, вх. № 18/13.01.2015 г.; 

 „Еко Глоуб” ООД, вх. № 14/15.01.2015 г.; 

 „Евро Алианс” ООД, вх. № 15/15.01.2015 г; 

 „Кю ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД, вх.№ 13/19.01.2015 г.; 

 Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие”, вх. № 128/20.01.2015 г.; 

 „ТИЙМКОД” ЕООД, вх. №132/20.01.2015 г. 

 

 2.1. Разясненията от участниците са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано 

от датата на получаване на съответните писма.   

 

 2.2. Участници, не представили разяснения в определения от комисията срок (5 

работни дни ) - 1 /един/ на брой: 

  „Дружество на Експертите по Акредитация” ЕООД 

 

3. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците разяснения, комисията 

пристъпи към проверка на съответствие на офертите на горепосочените участници, 

включително представените разяснения,  с изискванията, поставени от Възложителя.  

3.1. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Юнайт 

Консултинг” ЕООД,  комисията установи, че документите съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

3.2. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Еко Глоуб” 

ООД,  комисията установи, че документите съответстват на предварително обявените условия 

и изисквания на Възложителя. 

3.3. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Евро 

Алианс” ООД, комисията установи, че документите съответстват на предварително обявените 

условия и изисквания на Възложителя. 

3.4. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника  „Кю ЕМ ЕС 

- консултинг” ЕООД, комисията установи, че документите съответстват на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 
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3.5. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника Сдружение 

„Национална мрежа за бизнес развитие”, комисията установи следните несъответствия с 

условията и изискванията на Възложителя: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, 

специфичният опит на всяко от предложените лица е посочен в години. В допълнение,  

приложени  са автобиография на лицата, дипломи, препоръки, договори, сертификати.  

  От представените документи не става достатъчно ясно дали  лицата,  определени за 

Ръководител на екипа и Експерт Модератор/логистика притежават изискуемия специфичен 

опит. На основания гореизложеното и чл. 68, ал. 11, т.2, б. а от ЗОП, комисията изиска от 

участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния опит на 

Ръководител екип и Експерт Модератор/Логистика. В срок, участникът е представил 

придружително писмо с информация относно опита на лицата.  

За Ръководителя на екипа, участникът посочва, че като експерт обучения в ЦПО към 

сдружение „НМБР” от 2008 г. насам, г-жа Даниела Трохарова е реализирала над 25 обучения 

за възрастни. Описани са конкретни проекти, изпълнявани от „НМБР”, по които г-жа 

Трохарова е била организатор и отговорник за качественото им изпълнение.   Възложителят,   

в т. 12.2. от Указанията за участие и в публичната покана е поставил изисквания  относно 

специфичен опит на Ръководителя на екипа:  специфичен опит като ръководител на екип 

и/или проект, свързан с организирането, управлението и провеждането на минимум 2 (две) 

обучения за възрастни и/или публични събития  за възрастни (конференции, семинари).  

От така представените документи и информация комисията счита, че експертът, 

предложен за Ръководител екип не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което, 

на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участникът Сдружение „Национална мрежа 

за бизнес развитие” да бъде отстранен  от участие в процедурата.  

 

3.6. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „ТИЙМКОД” 

ЕООД , комисията установи, че документите съответстват на предварително обявените 

условия и изисквания на Възложителя. 

 

3.7. След обстойна проверка на документите за допустимост на участника „Дружество 

на Експертите по Акредитация” ЕООД, комисията установи следните несъответствия с 

условията и изискванията на Възложителя: 

- в Образец №7 „Списък на екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката“, по 

отношение на специфичния опит на експертите, участникът е посочил: 

• за Ръководителя на екипа:  „Опит в организация, провеждане и участие на над 10 

обучения за нуждите на ИА на БСА, както и семинари, конференции, работни срещи, 

тържествени чествания и други публични събития”. 

• за Експерт обучителите: „Преподавателски и лекторски опит в национални и 

международни висши учебни заведения“. Предложен е и резервен Експерт-Обучител със 

специфичен опит: „Преподавателски и лекторски опит в национални и международни висши 

учебни заведения и участия в международни проекти“.    

• за  Експерт/Модератор логистика: „Координация на туроператорски дейности, 

кореспонденция и координация с подизпълнители, подготовка и изпълнение на настаняване, 

изхранване, кетъринг, организация на конференции, обучения и кръгли маси.“.  
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 Допълнително, участникът е предложил Организационен координатор и Модератор, 

като за втория по отношение на специфичния опит е указано: „Опит в организиране и участие 

в обучения и семинари; консултации“.    

 От  така посочените данни комисията не може да направи аргументиран извод,  че 

участникът  отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. 12.2. от Указанията за 

участие и в публичната покана, поради което, на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. а,  изиска от 

участника  разяснения за заявените от него  данни по отношение на специфичния опит на 

експертите. В срока, определен от Възложителя в писмо, изх. № 17/07.01.2015 г., Участникът 

не е представил исканите разяснения. 

 С оглед на гореизложеното, комисията счита, че участникът „Дружество на 

Експертите по Акредитация” ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя, поради 

което, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага същият да бъде отстранен  от участие 

в процедурата.  

 

  4. Комисията продължи работата си с разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участниците по реда на тяхното постъпване.  

4.1. Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение   на 

участника ДЗЗД „Престиж 2014” и установи,  че е приложено Техническо предложение по 

образец № 8  със следното съдържание: 

-  Организация и методология, свързана с изпълнение на поръчката; 

-  Срок за организиране на всяко от обученията – 3 /три/ календарни дни  с обосновка; 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  

рискове; 

-  Допълнителна информация за участника; 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът ДЗЗД „Престиж 2014” да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Рувекс” АД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 8 със 

следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията – 3 /три/ календарни дни  с обосновка; 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  

рискове; 

- Допълнителна информация за участника; 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Рувекс” АД да бъде допуснат до оценка на Техническото предложение и 

Ценовото  предложение. 
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4.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„ТИЙМКОД”  ЕООД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 8  

със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

- Допълнителна информация за участника 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „ТИЙМКОД”  ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.4. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„СТИК” ЕООД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 8 със 

следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

- Допълнителна информация за участника 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „СТИК” ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.5. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Фокус Системс” ЕООД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 

8 със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията -3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Фокус Системс” ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

  

4.6. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД и установи, че е приложено Техническо 

предложение по образец № 8 със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

- Допълнителна информация за участника 
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Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД да бъде допуснат до оценка на 

Техническото предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Бенч Марк Груп” АД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 8  

със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Бенч Марк Груп” ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

  

4.8. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Юнайт консултинг” ЕООД и установи, че е приложено Техническо предложение по 

образец № 8 със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията -3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Юнайт консултинг” ЕООД да бъде допуснат до оценка на 

Техническото предложение и Ценовото  предложение. 

  

4.9. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„ИЮ Консулт”ООД и установи, че е приложено Техническо предложение по образец № 8 

със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „ИЮ Консулт”ООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.10. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Агенция СТРАТЕГМА”ООД и установи, че е приложено Техническо 

предложение по образец № 8 със следното съдържание: 
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- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията  - 13/тринадесет/ календарни дни с 

обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

- Допълнителна информация за участника 

 Като предложен от участника срок за организиране на всяко от обученията, комисията 

приема записания цифром и словом в т. 2, стр. 138 от  офертата срок, а именно  - 13 

/тринадесет/ календарни дни, независимо от факта, че в обосновката участникът посочва срок, 

различен от негo - 4 /четири/ дни.  

 Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Агенция СТРАТЕГМА”ООД да бъде допуснат до оценка на 

Техническото предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.11. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Електра-консулт” ЕООД и установи, че е приложено Техническо предложение 

по образец № 8  със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията  -3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Електра-консулт” ЕООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.12. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Кю ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД и установи, че е приложено Техническо 

предложение по образец № 8  със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Кю ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД да бъде допуснат до оценка на 

Техническото предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.13. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Еко Глоуб”ООД и установи, че е приложено Техническо предложение по 

образец № 8 със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията  -3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 
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Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Еко Глоуб”ООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение. 

 

4.14. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Евро Алианс”ООД и установи, че е приложено Техническо предложение по 

образец № 8, е със следното съдържание: 

- Организация и методология свързана с изпълнение на поръчката; 

- Срок за организиране на всяко от обученията - 3 /три/ календарни дни  с обосновка 

    - Мерки за избягването и управлението на идентифицираните от Възложителя  рискове 

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е  изготвено в 

съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията 

единодушно реши следното: 

Участникът „Евро Алианс”ООД да бъде допуснат до оценка на Техническото 

предложение и Ценовото  предложение 

 

5. Комисията продължи с оценка на Техническите предложения и Ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата от 

Указанията за участие в обществената поръчка, част от документацията за участие, критерият 

за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”  

 

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

 

Съкращение Показател Максимален 

брой точки 

П1 Предложен срок в календарни дни за подготовка 

и организация на всяко от обученията, считан от 

момента на уведомяване за започването му.  

 

20 

П2 Оценка на техническото предложение. 

Организация и методология на участника за 

изпълнение на обществената поръчка.  

 

40 

П3 Предложена цена. 40 

Общо  100 

  

Комплексната оценка (КО) се получава въз основа на сбора от посочените горе 

показатели, по следната формула: 

КО= П1+П2+П3 

Показател П1- Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация на всяко 

от обученията, считан от момента на уведомяване  за започването му- максимален брой 

точки-  20 т. 
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 Предложеният срок за организиране на всяко от обученията, предмет на 

поръчката,  не може да бъде по - кратък от 3 /три/ календарни дни и по-дълъг от 15 

/петнадесет/ календарни дни/. 

 

Оценката на показателя ще се изчислява по следната формула: 

П1= (П1min / П1n )*20 

П1min- най-ниският предложен срок от участник за подготовка и организация на 

обученията; 

П1n- предложеният срок от съответния участник за подготовка и организация на 

обученията; 

 

Показател П2 - Оценка на техническото предложение. Организация и методология на 

участника за изпълнение на обществената поръчка  - максимален брой точки - 40 т. 

 

Критерии Брой точки 

Организация и методология на участника за изпълнение 

на обществената поръчка   

Максимален 

брой точки-40 т. 

За техническото предложение важат всички от следните 

твърдения: 

1. Участникът е описал дейностите, които ще извърши 

при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя цели, като е 

обяснил и логическата обвързаност между различните 

дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще 

използва за реализацията им.  

2. Участникът е описал методите, похватите, 

лекционните и практическите форми на обучение, които ще 

използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и 

обвързал с постигането на конкретни резултати. 

3. Участникът е описал методите за управление и 

контрол на дейностите, като е предвидил индикатори за 

измерване на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. 

4. Участникът е предложил времеви план за 

организиране и провеждане на обученията, който съответства 

на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, 

съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им. 

40 т. 

За техническото предложение важат  три  от следните 

твърдения:  

1. Участникът е описал дейностите, които ще извърши 

при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя цели, като е 

обяснил и логическата обвързаност между различните 

дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще 

30 т. 
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използва за реализацията им.  

2. Участникът е описал методите, похватите, 

лекционните и практическите форми на обучение, които ще 

използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и 

обвързал с постигането на конкретни резултати. 

3. Участникът е описал методите за управление и 

контрол на дейностите, като е предвидил индикатори за 

измерване на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. 

4. Участникът е предложил времеви план за 

организиране и провеждане на обученията, който съответства 

на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, 

съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им. 

 

За техническото предложение важат  две   от следните 

твърдения:  

1. Участникът е описал дейностите, които ще извърши 

при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя цели, като е 

обяснил и логическата обвързаност между различните 

дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще 

използва за реализацията им.  

2. Участникът е описал методите, похватите, 

лекционните и практическите форми на обучение, които ще 

използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и 

обвързал с постигането на конкретни резултати. 

3. Участникът е описал методите за управление и 

контрол на дейностите, като е предвидил индикатори за 

измерване на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. 

4. Участникът е предложил времеви план за 

организиране и провеждане на обученията, който съответства 

на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, 

съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им. 

 

20 т. 

За техническото предложение важи само едно  от следните 

твърдения:  

1. Участникът е описал дейностите, които ще извърши 

при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя цели, като е 

обяснил и логическата обвързаност между различните 

дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще 

използва за реализацията им.  

10 т. 
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2. Участникът е описал методите, похватите, 

лекционните и практическите форми на обучение, които ще 

използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и 

обвързал с постигането на конкретни резултати. 

3. Участникът е описал методите за управление и 

контрол на дейностите, като е предвидил индикатори за 

измерване на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. 

4. Участникът е предложил времеви план за 

организиране и провеждане на обученията, който съответства 

на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, 

съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им. 

 

 

Показател П3 – Предложена цена, с максимален брой точки - 40, изчислявайки се по 

следната формула: 

П3 = (П3 min / П3 i )* 40, където: 

П3 - показател отразяващ относителната тежест на предложената цена на услугата; 

П3 min – представлява най-ниската предложена цена на услугата от участник; 

П3 i - представлява предложената цена на услугата от съответния участник. 

 

 

5.1. За нагледност Комисията представя  оценка по показател П1 - Срок за 

организация за провеждането на съответното обучение в табличен вид по следния начин: 

№ Участник Предложен срок в 

календарни дни за 

подготовка и 

организация на всяко от 

обученията, считан от 

момента на уведомяване 

за започването му 

Брой 

точки 

1 
ДЗЗД „Престиж 2014” 

3 20 

2 
„Рувекс” АД 

3 20 

3 
„ТИЙМКОД”  ЕООД 

3 20 

4 „СТИК” ЕООД 3 20 

5 
„Фокус Системс” ЕООД  

3 20 

6 „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД 3 20 

7 
„БенчМарк Груп” АД 

3 20 

8 
„Юнайт консултинг” ЕООД  

3 20 
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9 
 „ИЮ консулт” ООД  

3 20 

10 
„Агенция СТРАТЕГМА” ООД  

13 4.62 

11 
„Електра -консулт” ЕООД  

3 20 

12 
„КЮ ЕМ ЕС - консултинг” ООД 

3 20 

13 
 „Еко глоуб” ООД  

3 20 

14 
„Евро Алианс” ООД  

3 20 

 

 

5.2. За нагледност Комисията представя  оценка по показател П2 – Оценка на 

техническото предложение. Организация и методология на участника за изпълнение на 

обществената поръчка, заедно с мотиви за оценка: 

 

№ Участник Мотиви Брой 

точки 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗЗД „Престиж 2014”  

  

 

В Техническото си предложение участникът е 

описал съдържателно дейностите, които ще 

извърши при организацията и провеждането на 

всяко от обученията, обвързани и съобразени с 

поставените от възложителя цели. Разписани са  

организацията на ресурсите, ресурсната 

обезпеченост, които участникът ще използва за 

всяко конкретно обучение, като е обяснил и 

логическата обвързаност между различните 

дейности. Подробно са описани методите, 

похватите, лекционните и практическите форми 

на обучение,  които ще се използват при 

изпълнение на поръчката, които са обвързани и 

съобразени със спецификата на целевата група, 

както и с постигането на конкретни резултати. 

Предложен е иновационен подход  с 

последователни етапи за изпълнение на 

дейностите. Детайлизирани са   методите за 

управление и контрол на дейностите и процедури 

за мониторинг и контрол на дейностите. Посочени  

са индикаторите за измерване на степента на 

изпълнение на целите на обученията. 

Има приложен  времеви план график за 

организиране и провеждане на обученията, 

съобразен с  обхвата на дейностите, включени в 

предмета на поръчката и със сроковете за 

40 т. 
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изпълнението им. 

Техническото предложение на участника съдържа 

и четирите критерии, посочени в методиката за 

оценка. 

2. 
„Рувекс” АД В Техническото си предложение участникът в 

детайли е описал дейностите, които ще извърши 

при организацията и провеждането на всяко от 

обученията, като ги е обвързал и съобразил с 

поставените от възложителя цели. Подробно и 

последователно са описани  и ресурсите, които ще 

използва за всяко конкретно обучение, като е 

обяснил и логическата обвързаност между 

различните дейности. Всички методи, похвати, 

лекционни и практически форми на обучение, 

които ще се използват при изпълнение на 

поръчката, са съдържателно  описани с техните 

предимства, взаимно обвързани и съобразени със 

спецификата на целевата група, както и с 

постигането на конкретни резултати. Детайлно са 

описани  методите за управление и контрол на 

дейностите, с посочени  индикатори за измерване 

на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол 

на дейностите. Има приложен  времеви план 

график за организиране и провеждане на 

обученията, съобразен с  обхвата на дейностите, 

включени в предмета на поръчката и със 

сроковете за изпълнението им. 

Техническото предложение на участника съдържа 

в цялост и четирите критерия, посочени в 

методиката за оценка. 

40 т. 

3. 
„ТИЙМКОД”  ЕООД В Техническото си предложение участникът  е 

посочил дейностите, които ще извърши при 

организацията и провеждането на всяко от 

обученията, като ги е съобразил с целите 

поставени от възложителя.  

Методите за провеждане на обученията са 

описани шаблонно и схематично, не са 

аргументирани  и логически обвързани с целите 

на настоящата поръчка. 

Участникът е предвидил индикатори за 

мониторинг и оценка на изпълнението, но липса 

описание на  методите за управление и контрол на 

дейностите.  

Липсва времеви план за организиране и 

10 т. 
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провеждане на обученията. 

В допълнение- в т.2.1. Обосновка на предложения 

срок, стр.33 от офертата, участникът посочва: 

„Съгласуване на присъствен график….съобразен с 

работните задължения на служителите в  община 

Братя Даскалови.” 

Техническото предложение на участника съдържа  

един от критериите, посочени в методиката за 

оценка. 

 

4. 

 

„СТИК” ЕООД 

В Техническото си предложение участникът е 

описал основните  дейностите, които ще извърши 

при организацията и провеждането на всяко от 

обученията, като ги е обвързал и съобразил с 

поставените от възложителя цели. Подробно е 

описана  и ресурсната обезпеченост (технически и 

човешки), за всяко обучение по отделно. Всички 

методи, похвати, лекционни и практически форми 

на обучение, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката, са съдържателно  

изложени с техните предимства, взаимно 

обвързани и съобразени със спецификата на 

целевата група, както и с постигането на 

конкретни резултати. Има предложени етапи на 

обучение, форми за представяне на обучителните 

материали и теми. Предложен е детайлен учебен 

план, учебна програма, план график за 

провеждане на всяко от обученията. Изчерпателно 

посочени  методи за управление и контрол на 

дейностите, както и индикатори за измерване на 

степента на изпълнение на целите на обученията, 

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. Приложен е таблично механизъм на 

координация при разпределяне на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа. Приложен 

е индикативен времеви график за организиране и 

провеждане на обученията, съобразен с  обхвата 

на дейностите, включени в предмета на поръчката 

и със сроковете за изпълнението им. 

Техническото предложение на участника съдържа 

в цялост и четирите критерия, посочени в 

методиката за оценка. 

 

40 т. 

5. 

 

 

„Фокус Системс” ЕООД  
 

 

В Техническото си предложение участникът e 

предложил цялостен подход  за изпълнение на 

поръчката, отразил е спецификата на вътрешната 

организация на работа и целевите групи по 

40 т. 
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проекта, нуждите и проблемите, свързани с 

изпълнението. Разписал е ключовите моменти, 

свързани с постигане на целите на поръчката. 

Визуализирал е дейностите, които ще извърши 

при организацията и провеждането на всяко от 

обученията. Всички методи, похвати, лекционни и 

практически форми на обучение са обосновани и 

обвързани с ресурсите, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката, съдържателно  описани 

с техните предимства и съобразени със 

спецификата на целевата група, както и с 

постигането на конкретни резултати. 

Детайлизирани са методите за управление и 

контрол на дейностите, с посочени  индикатори за 

измерване на степента на изпълнение на целите на 

обученията и процедури за мониторинг и контрол 

на дейностите.  

 Има приложен  времеви план за организиране и 

провеждане на обученията, съобразен с  обхвата 

на дейностите, включени в предмета на поръчката 

и със сроковете за изпълнението им. 

Техническото предложение на участника съдържа  

и четирите критерия, посочени в методиката за 

оценка. 

6 „Александър Бизнес 

Център - АВС” ЕООД 

В Техническото си предложение участникът в 

детайли е посочил етапите от дейности, които ще 

извърши при организацията и провеждането на 

всяко от обученията, като ги е обвързал и 

съобразил с поставените от възложителя цели. 

Подробно и последователно са описани  и 

ресурсите, които ще използва за всяко конкретно 

обучение, като е обяснил и логическата 

обвързаност между различните дейности. 

Разписани са методите, похватите, лекционните и 

практическите форми на обученията, които 

участникът ще се използва при изпълнение на 

поръчката, като ги е  обвързал и съобразил със 

спецификата на целевата група, и с постигането 

на конкретни резултати. Посочени са  методите за 

управление и контрол на дейностите, с 

индикатори за измерване на степента на 

изпълнение на целите на обученията, както и  

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. Има приложен  времеви план за 

организиране и провеждане на обученията, 

40 т. 
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съобразен с  обхвата на дейностите, включени в 

предмета на поръчката и със сроковете за 

изпълнението им. Техническото предложение на 

участника съдържа в цялост и четирите критерия, 

посочени в методиката за оценка 

7 
„БенчМарк Груп” АД В Техническото си предложение участникът в 

детайли е разписал освен основните дейностите и 

подготвителни такива, които ще извърши при 

организацията и провеждането на всяко от 

обученията, обвързал ги е и ги е съобразил с 

поставените от възложителя цели. Описан е 

класически подход за изпълнение на дейностите. 

Разписано осигуряване на логистични и 

организационни дейности, необходими за 

качествено изпълнение на поръчката. Има 

предложени за всяко конкретно обучение 

индикативен план за провеждане, учебна 

програма с посочване на темите. Описани са 

методите, похватите, лекционните и 

практическите форми на обучение, които 

участникът  ще използва при изпълнение на 

поръчката, които са взаимно обвързани и 

съобразени със спецификата както на целевата 

група, така и с постигането на конкретни 

резултати. Методите за управление и контрол на 

дейностите са детайлизирани. Особено подробно 

са дадени  индикатори за измерване на степента 

на изпълнение на целите на обученията и 

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. Има приложен  времеви план график 

за организиране и провеждане на обученията,  

съобразен с  обхвата на дейностите, включени в 

предмета на поръчката и със сроковете за 

изпълнението им. Техническото предложение на 

участника съдържа в цялост и четирите критерия, 

посочени в методиката за оценка. 

40 т. 

8 
„Юнайт консултинг” 

ЕООД  
 

 

В Техническото си предложение участникът 

детайлно е разписал дейностите, които ще 

извърши при организацията и провеждането на 

всяко от обученията, като ги е обвързал и 

съобразил с поставените от възложителя цели. 

Подробно и последователно са описани  и 

ресурсите, на всеки етап при изпълнение на всяка 

дейност, които ще използва за всяко конкретно 

обучение, като е обяснил и логическата 

40 т. 
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обвързаност между различните дейности. За всяко 

обучение има предложен изключително подробен 

времеви график. Предложените методи, похвати, 

лекционни и практически форми на обучение са 

съдържателно описани с техните предимства, 

взаимно обвързани и съобразени със спецификата 

на целевата група, както и с постигането на 

конкретни резултати. Описани са  методите за 

управление и контрол на дейностите, с посочени  

индикатори за измерване на степента на 

изпълнение на целите на обученията и процедури 

за мониторинг и контрол на дейностите. Има 

приложен  времеви план график за организиране и 

провеждане на обученията, съобразен с  обхвата 

на дейностите, включени в предмета на поръчката 

и със сроковете за изпълнението им.Техническото 

предложение на участника съдържа в цялост и 

четирите критерия, посочени в методиката за 

оценка. 

9 
 „ИЮ консулт ” ООД  В Техническото си предложение участникът в 

детайли е описал дейностите, които ще извърши 

при организацията и провеждането на всяко от 

обученията, като залага на интегрирания подход. 

Всички дейности са  обвързани и съобразени с 

поставените от възложителя цели. Ресурсите, 

които участникът ще използва за всяко конкретно 

обучение са описателно обяснени и логически 

обвързани с дейностите. Посочени са иноватовни 

и интерактивни методи, похвати, лекционни и 

практически форми на обучение за изпълнение на 

поръчката, съобразени със спецификата на 

целевата група и с постигането на конкретни 

резултати. Посочени са  методи за управление и 

контрол на дейностите, с индикатори за измерване 

на степента на изпълнение на целите на 

обученията, също така има разписани процедури 

за мониторинг и контрол на дейностите. Има 

приложен  времеви план график за организиране и 

провеждане на обученията, съобразен с  обхвата 

на дейностите, включени в предмета на поръчката 

и със сроковете за изпълнението им.Техническото 

предложение на участника съдържа в цялост и 

четирите критерия, посочени в методиката за 

оценка. 

40 т. 
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10 
„Агенция 

СТРАТЕГМА” ООД  

В Техническото си предложение участникът  

изключително подробно е описал  дейностите, 

които ще извърши при организацията и 

провеждането на всяко от обученията. Всички те 

са съобразени с поставените от възложителя цели. 

Разписана е ресурсната обезпеченост, която 

участникът ще използва и в същото време е  

подчинена на дейностите. Описани са   похвати, 

методи и форми на обучение, които ще се 

използват при изпълнение на поръчката, които са 

взаимно обвързани и съобразени със спецификата 

на целевата група и с постигането на конкретни 

резултати. Има направена оценка на ефекта от 

обученията. Методите за управление и контрол на 

дейностите, индикаторите за измерване на 

степента на изпълнение на целите на обученията и 

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите са изчерпателно посочени.  Времевият 

план график за организиране и провеждане на 

обученията е съобразен с  обхвата на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, както и със 

сроковете за изпълнението им. Техническото 

предложение на участника съдържа в цялост и 

четирите критерия, посочени в методиката за 

оценка. 

40 т. 

11 
„Електра -консулт” 

ЕООД  

В Техническото си предложение участникът в 

детайли е описал дейностите, които ще извърши 

при организацията и провеждането на всяко от 

обученията, като използва интерактивен и 

дискусионен подход на обучение. Предложил е 

концепция за учебна програма, с модулно 

обучение, разписал е график на обученията и 

съдържанието на учебните материали. Дейностите 

са съобразени и обвързани с поставените от 

възложителя цели. Детайлизирана е   и логически 

обвързана ресурсната и логистична обезпеченост 

с  всяко обучение. Съдържателно описани методи, 

похвати, лекционни и практически форми на 

обучение за изпълнение на поръчката, които са 

съобразени с целевата група. Методите за 

управление и контрол на дейностите и  

индикатори за измерване на степента на 

изпълнение на целите на обученията и процедури 

за мониторинг и контрол на дейностите се 

съдържат в предложението на участника. 

40 т. 
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Предложен е времеви план график за 

организиране и провеждане на обученията 

съобразен с  обхвата на дейностите, включени в 

предмета на поръчката и със сроковете за 

изпълнението им. Техническото предложение на 

участника съдържа в цялост и четирите критерия, 

посочени в методиката за оценка 

12 
„КЮ ЕМ ЕС - 

консултинг” ЕООД 

В Техническото си предложение участникът 

изключително детайлизирано е представил 

етапите на провеждане на обученията. 

Представена е предварителна програма с цялостно 

съдържание на модулите за обучение. Цялостната 

методология на работа е прецизно описана. 

Всички дейности са обвързани и съобразени  с 

поставените от възложителя цели. Подробно и 

последователно са описани  и ресурсите, които ще 

се използват за всяко конкретно обучение. 

Разписаните интерактивни методи, похвати, 

лекционни и практически форми на обучение, 

които ще се използват при изпълнение на 

поръчката са точно подбрани, взаимно обвързани 

и съобразени със спецификата на целевата група, 

както и с постигането на конкретни резултати. 

Предложен е интегриран подход на работа, 

разпределен в изчерпателно посочени фази. 

Разписани са методи за управление и контрол на 

дейностите с индикатори за измерване на степента 

на изпълнение на целите на обученията и 

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. Приложения  времеви план график за 

организиране и провеждане на обученията е  

съобразен с  обхвата на дейностите, включени в 

предмета на поръчката и със сроковете за 

изпълнението им. Техническото предложение на 

участника съдържа в цялост и четирите критерия, 

посочени в методиката за оценка. 

40 т. 

13 
 „Еко глоуб” ООД  В Техническото си предложение участникът е 

предложил план за организация, провеждане и 

отчитане на обученията в който е разпределил 

дейностите , които ще извърши при изпълнението 

на поръчката, като ги е съобразил и 

взаимообвързал с поставените от възложителя 

цели. Подробно и последователно са описани  и 

ресурсите, които ще използва за всяко конкретно 

обучение, като е обяснил и логическата 

40 т. 
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обвързаност между различните дейности. Има 

описание и на техническата база с която 

участниак разполага Детайлно предложените 

методи, похвати, лекционни и практически форми 

на обучение, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката са взаимно обвързани и 

съобразени със спецификата на целевата група и с 

постигането на конкретни резултати. Разписан е 

индикативна учебна програма за обученията. 

Методите за управление и контрол на дейностите 

и  посочените  индикатори за измерване на 

степента на изпълнение на целите на обученията, 

както и  процедурите за мониторинг и контрол на 

дейностите са изчерпателно обяснени. Има 

приложен  времеви план график за организиране и 

провеждане на обученията, съобразен с  обхвата 

на дейностите, включени в предмета на поръчката 

и със сроковете за изпълнението им.Техническото 

предложение на участника съдържа в цялост и 

четирите критерия, посочени в методиката за 

оценка. 

14 
„Евро Алианс” ООД  
 

 

В Техническото си предложение участникът в 

детайли е описал дейностите, които ще извърши 

при изпълнени на поръчката, като ги е обвързал и 

съобразил с поставените от възложителя цели. 

Описана е  организацията и провеждането на 

всяко от обученията. Има предложени 

разпределение по учебни часове, теми и учебна 

програма за всяко от обученията. Всички методи, 

похвати, лекционни и практически форми на 

обучение, които ще се използват при изпълнение 

на поръчката, са съдържателно  описани с техните 

предимства, взаимно обвързани и съобразени със 

спецификата на целевата група, както и с 

постигането на конкретни резултати. Няма 

описание на  методите за управление и контрол на 

дейностите, индикаторите за измерване на 

степента на изпълнение на целите на обученията и 

процедури за мониторинг и контрол на 

дейностите. Няма  приложен  времеви план 

график за организиране и провеждане на 

обученията, съобразен с  обхвата на дейностите. 

Техническото предложение на участника съдържа 

два от  критериите, посочени в методиката за 

оценка. 

   20т. 
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5.3. За нагледност Комисията представя  оценка по показател П3 -  Предложена 

цена, в табличен вид по следния начин: 

№ Участник Предложена цена Брой 

точки 

1 
ДЗЗД „Престиж 2014” 

42 000 21.14 

2 
„Рувекс” АД 

36 000 24.67 

3 
„ТИЙМКОД”  ЕООД 

35 820 24.79 

4 „СТИК” ЕООД 42 000  21.14 

5 
„Фокус Системс” ЕООД  

34 200 25.96 

6 „Александър Бизнес Център - 

АВС” ЕООД 

23 700 37.47 

7 
„БенчМарк Груп” АД 

23 400 37.95 

8 
„Юнайт консултинг” ЕООД  

41 310 21.50 

9 
 „ИЮ консулт”  ООД  

22 200 40.00 

10 
„Агенция СТРАТЕГМА” 

ООД  
32 700 27.16 

11 
„Електра -консулт” ЕООД  

     33 999,60 26.12 

12 
„КЮ ЕМ ЕС - консултинг” 

ЕООД 
25 500 34.82 

13 
 „Еко глоуб” ООД  

33 660 26.38 

14 
„Евро Алианс” ООД  

35 400 25.08 

 

5.4.  Комплексната оценка на офертите (КО) се изчислява по следната 

формула:  

      КО = П1 +П2 + П3  

 

 

За допуснатите участници: 

 

1. ДЗЗД „Престиж 2014”                                                      КО = 20 + 40+ 21.14 =  81.14 т. 

 

2. „Рувекс” АД                      КО = 20 + 40 + 24.67 = 84.67 т. 

 

3.  „ТИЙМКОД”  ЕООД                     КО = 20 + 10 + 24.79 = 54.79 т. 
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4. „СТИК” ЕООД             КО = 20 + 40 + 21.14 = 81.14 т. 

 

5. „Фокус Системс” ЕООД          КО = 20 + 40+ 25.96 =  85.96 т. 

 

6. „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД        КО = 20 + 40+ 37.47 =  97.47 т. 

 

7. „БенчМарк Груп” АД            КО = 20 + 40+ 37.95 =  97.95 т. 

 

8. „Юнайт консултинг” ЕООД           КО = 20 + 40+ 21.50 =  81.50 т. 

 

9. „ИЮ консулт” ООД                      КО = 20 + 40 + 40 = 100 т. 

 

10. „Агенция СТРАТЕГМА” ООД                    КО = 4.62 + 40+ 27.16 =  71.78 т. 

 

11. „Електра -консулт” ЕООД           КО = 20 + 40+ 26.12 =  86.12 т. 

 

12. „КЮ ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД         КО = 20 + 40+ 34.82 =  94.82 т. 

 

13. „Еко глоуб” ООД           КО = 20 + 40+ 26.38 =  86.38 т. 

 

14. „Евро Алианс” ООД           КО = 20 + 20+ 25.08 =  65.08 т. 

 

 

6. Комисията продължи с класиране на офертите допуснатите участници съобразно 

посоченият в публичната покана и указанията за участие критерий - „Икономически най-

изгодна оферта”, а именно: 

 

На първо място - „ИЮ консулт” ООД                   100 т.;     

                                         

На второ място - „БенчМарк Груп” АД                97.95 т.; 

 

На трето място - „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД       97.47 т.; 

 

На четвърто място - „КЮ ЕМ ЕС - консултинг” ЕООД           94.82 т.;       

                    

На пето място –  „Еко глоуб” ООД              86.38 т.; 

 

На шесто място – „Електра -консулт” ЕООД              86.12 т.; 

 

На седмо място –„Фокус Системс” ЕООД                           85.96 т.; 

 

На осмо място – „Рувекс” АД                         84.67 т.; 

 

На девето място– „Юнайт консултинг” ЕООД       81.50 т.; 
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На десето място – „СТИК” ЕООД                   81.14 т.; 

 

На единадесето място – ДЗЗД „Престиж 2014”                                                        81.14 т.; 

 

На дванадесето място – „Агенция СТРАТЕГМА” ООД                     71.78 т.; 

 

На тринадесето място –„Евро Алианс” ООД                  65.08 т.; 

 

На четиринадесето място – „ТИЙМКОД”  ЕООД                                                    54.79 т . 

 

  

 

 

  Предвид изложеното класиране на допуснатите участници, Комисията: 

 

 

П Р Е Д Л А Г А: 

 

на Кмета на Община Копривщица- Генчо Герданов, да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за организация на обучения по 

ключови компетентности по проект "Община Копривщица – компетентна 

администрация в полза на гражданите” по  проект: "Община Копривщица – 

компетентна администрация в полза на гражданите" финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. с класирания на първо място 

участник -„ИЮ консулт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. 

Николай Хайтов №3А, ет.1, представлявано от Миглена Любомирова Иванова- Управител. 
 

Комисията приключи своята работа в 19.00 часа на 24.01.2015 г.   

 

Приложение: Съставна част от настоящия протокол е Приложение №1. 

 

Протоколът от работата на комисията, назначена със Заповед РД № 360/19.11.2014 г., 

заедно с цялата документация по обществената поръчка, обявена чрез Публична покана по 

реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки са предадени на Възложителя на 

26.01.2015 г.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Анна Атанасова Малинова- правоспособен юрист, външен експерт към АОП, УНЕ: 

ВЕ-3366 

………………………/П/………………………………………………. 

 

ЧЛЕНОВЕ:      
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1. Захарина Христова Карагьозова- главен специалист „Бюджет и ТРЗ” в община 

Копривщица 

………………………/П/…………………………………………………………… 

 

2. Милена Георгиева Паралеева- главен специалист „Евроинтеграция и туризъм” в 

община Копривщица 

………………………/П/………………………………………………………….. 

 

3. Павлина Динчова Азманова-Доганова- главен специалист „ГС и ЧР” в община 

Копривщица 

………………………/П/………………………………………………………………… 

 

4. Теодора Симеонова Главчева- старши специалист „Евроинтеграция” в община 

Копривщица 

 ………………………/П/…………………………………………………………… 

 

 

 

 

ПРИЕЛ: /П/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

В качеството на Възложител, приех Протокола от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед РД №360/19.11.2014 г. и Заповед РД №392/30.12.2014 г. на 26.01.2015 г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

ДАТА: 28.01.2015 г. 


