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Изх. №18850/27.10.2016 г. 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ:                                                            
     
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 
ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО” 
                                    /п/ 
                                               

ПЕТЪР МАНОЛОВ 
 
                                                                          
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

 
          За разглеждане и оценка на постъпили оферти събрани, чрез 
публикуване на обява изх. № 17099/20.09.2016 г., за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Доставка на хардуерни и софтуерни компоненти за 
оптимизиране на функционалността на системата за резервации в ИА 
„Военни клубове и военно-почивно дело” и класиране на участниците. 
 

 
   І. На 11.10.2016 г. от 14:00 часа, в гр. София, в сградата на Изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” (ИА “ВКВПД”), находяща 
се на бул. „Цар Освободител” № 7, комисия назначена със Заповед 
№ 1494/11.10.2016 г., на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

 
 Председател: Снежана Караиванова, главен експерт в отдел ”Обществени 

поръчки”; 
Членове: 1. Стоян Кралев - главен експерт в отдел “Техническо 

осигуряване и транспорт” и 
     2. Полина Ангелова – главен експерт в отдел 

„Счетоводство”, 
 

        след като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), 
започна своята работа. 
        На 20.09.2016 г., обявата за събиране на оферти за възлагане на 
горепосочената обществена поръчка е публикувана в профила на купувача, 
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като срока за получаване на офертите е 17:30 часа на 05.10.2016 година. В деня 
на публикуване на обявата, кратка информация за поръчката е публикувана на 
Портала за обществени поръчки.   

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-
изгодната оферта. Съгласно публикуваната обява за обществената поръчка, 
икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на критерия за 
възлагане „Оптимално съотношение качество/цена” въз основа на следните 
показатели за оценка и техните относителни тежести: 

О1 -  Организация и план за изпълнение на дейностите с тежест: 30%;                                                                                      
       О2 – Управление на риска с тежест: 20% и 
       О3 -  Цена за изпълнение на поръчката с тежест: 50%. 
 
       В първоначално определения срок, в деловодството на ИА “ВКВПД” са 
получени по-малко от три оферти, във връзка с което срока за получаване на 
офертите е удължен до 17:30 часа на 10.10.2016 година. Информация изх. № 
17636/06.10.2016 г., за удължаване на първоначалния срок е публикувана в 
профила на купувача и на Портала за обществени поръчки.     

До крайният срок, в деловодството на ИА “ВКВПД”, по реда на тяхното 
постъпване са подадени следните оферти: 
 

        
№ 

Оферта Вх. №/дата, час на 
постъпване Име на участника 

1.    10508/05.10.2016 г. в 16:45 ч. „ТИМЕКС - БГ” ООД, гр. София 

2.    10509/05.10.2016 г. в 16:49 ч. ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД, гр. 
София 

 
 

Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки. Няма 
оферти, постъпили след крайния срок. 

След като получиха списъка с участниците, председателят и всички 
членове на комисията представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закон за 
обществените поръчки (ЗОП). 

В присъствието на всички членове, председателят на комисията откри 
заседанието.  

При условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на заседанието присъства 
Любослав Спасов, представител на участника „ТИМЕКС - БГ” ООД, гр. 
София.  

Председателя запозна представителят на участника със състава на 
комисията, възложените й задачи и определения срок за работа. След като се 
увери в самоличността и правомощията на представителя, комисията отвори 
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офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения на 
всички участници.  

След извършването на горните действия, публичната част от заседанието 
приключи.  

ІІ. На свое закрито заседание проведено на 20.10.2016 г., определената 
със Заповед № 1494/11.10.2016 г. комисия продължи своята работа по 
разглеждането на офертите по реда на тяхното подаване. Комисията установи 
следното: 

1. Участникът „ТИМЕКС - БГ” ООД, ЕИК: 130570683 е представил  
оферта с вх. № 10508/05.10.2016 година. При разглеждане на документите от 
офертата свързани с личното състояние и критериите за подбор, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
същите отговарят на условията на Възложителя.  

2. Участникът ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД, ЕИК: 202604898 е 
представил оферта с вх. № 10509/05.10.2016 година. При разглеждане на 
документите от офертата свързани с личното състояние и критериите за 
подбор, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и същите отговарят на условията на Възложителя.  

 ІІІ. На свое закрито заседание, проведено на 24.10.2016 г., комисията 
пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение от 
офертите на участниците. Във връзка с временна нетрудоспособност на 
Снежана Караиванова, участие в състава на комисията взе Венцеслав Янков – 
главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, резервен председател на 
комисията съгласно Заповед № 1494/11.10.2016 г. Същият получи списъка с 
участниците и представи декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП. Комисията установи следното: 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „ТИМЕКС 
- БГ” ООД, е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Към 
техническото предложение, участника е представил план за изпълнение на 
поръчката и мерки за управление на рисковете. Комисията пристъпи към 
оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника по показателя О1 „Организация и план за изпълнение на 
дейностите“. Резултатите от оценяването са следните: 

В представеният от участника “ТИМЕКС - БГ” ООД план за 
изпълнение на поръчката са описани всички основни дейности за изпълнение 
на поръчката, налице е логическа обвързаност между основните видове 
дейности, изпълнението на предложените дейности е описано детайлно и 
последователно и всички предложени дейности съответстват по съдържание и 
специфика на предмета на поръчката, посочен в Техническата спецификация. 

Във връзка с описаните обстоятелства и методиката за определяне на 
комплексна оценка, комисията оценява техническото предложение на 
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участника по показателя О1 „Организация и план за изпълнение на 
дейностите“ с 30 точки. 

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на участника по показателя О2 „Управление на 
риска“. Резултатите от оценяването са следните: 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 
рисковете. Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е 
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни 
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. 

Във връзка с описаните обстоятелства и методиката за определяне на 
комплексна оценка, комисията оценява техническото предложение на 
участника по показателя О2 „Управление на риска“ с 20 точки. 

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на ”ЦАПК 
ПРОГРЕС ГРУП” АД, е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. 
Към техническото предложение, участника е представил план за изпълнение 
на поръчката и мерки за управление на рисковете. Комисията пристъпи към 
оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника по показателя О1 „Организация и план за изпълнение на 
дейностите“. Резултатите от оценяването са следните: 

В представеният от участника ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД план за 
изпълнение на поръчката са описани всички основни дейности за изпълнение 
на поръчката, налице е логическа обвързаност между основните видове 
дейности, изпълнението на предложените дейности е описано детайлно и 
последователно и всички предложени дейности съответстват по съдържание и 
специфика на предмета на поръчката, посочен в Техническата спецификация. 

Във връзка с описаните обстоятелства и методиката за определяне на 
комплексна оценка, комисията оценява техническото предложение на 
участника по показателя О1 „Организация и план за изпълнение на 
дейностите“ с 30 точки. 

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на участника по показателя О2 „Управление на 
риска“. Резултатите от оценяването са следните: 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 
рисковете. Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е 
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни 
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. 

Във връзка с описаните обстоятелства и методиката за определяне на 
комплексна оценка, комисията оценява техническото предложение на 
участника по показателя О2 „Управление на риска“ с 20 точки. 
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ІV. На свое закрито заседание, проведено на 26.10.2016 г., комисия 

пристъпи към оценка на ценовите предложения за изпълнение на поръчката на 
участниците по показателя О3 „Цена за изпълнение на поръчката“.  

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О3 = О3мин.  x  50  , където 
                 О3у 

 
      - О3 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
      - О3мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от 
участниците 
      - О3у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния 
участник. 
       Резултатите от оценяването са следните: 
       1. Участника „ТИМЕКС - БГ” ООД, е предложил цена за изпълнение на 
поръчката в размер общо на 65 190,00 (шестдесет и пет хиляди сто и 
деветдесет) лева без ДДС, съответно: 
 

    О3 = 65190 x  50   =  50 
                 65190 

 
Във връзка с горното и методиката за определяне на комплексна оценка, 

комисията оценява ценовото предложение на участника по показателя О3 
„Цена за изпълнение на поръчката“ с 50 точки. 

 
           2. Участника ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД, е предложил цена за 
изпълнение на поръчката в размер общо на 65 350,00 (шестдесет и пет хиляди 
триста и петдесет) лева без ДДС, съответно: 
 

    О3 = 65190 x  50   =  49,88 
                 65350 

 
Във връзка с горното и методиката за определяне на комплексна оценка, 

комисията оценява ценовото предложение на участника по показателя О3 
„Цена за изпълнение на поръчката“ с 49,88 точки. 

 
V. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към определяне на 

общата комплексна оценка (КО) на участниците. 
Оценката по показателя се определя по формулата: 
КО = О1 + О2 + О3  

Максималната обща комплексна оценка е 100 точки. 



6 

 
Резултатите са следните:  
1. Участника „ТИМЕКС - БГ” ООД, съответно:  
КО = 30 + 2О + 5О = 100  
 

          Във връзка с горното и методиката за определяне на комплексна оценка, 
офертата на участника „ТИМЕКС - БГ” ООД получава обща комплексна 
оценка от 100 точки. 
 

2. Участника ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД, съответно:  
КО = 30 + 2О + 49,88 = 99,88 
 

          Във връзка с горното и методиката за определяне на комплексна оценка, 
офертата на участника ”ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП” АД получава обща 
комплексна оценка от 99,88 точки. 
 

Комисия пристъпи към класиране на участниците, като резултатите са 
следните: 

1. Комисията класира на първо място участника „ТИМЕКС - БГ” ООД с 
обща комплексна оценка на офертата му от 100 точки.  

2. Комисията класира на второ място участника ”ЦАПК ПРОГРЕС 
ГРУП” АД с обща комплексна оценка на офертата му от 99,88  точки. 

 
Комисията, определена със Заповед № 1494/11.10.2016 г., състави и 

подписа настоящия протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците в 1 (един) оригинален екземпляр.      

 
Комисията представя на Възложителя настоящия протокол за 

утвърждаване. 
 

 
 
 

Председател: Венцеслав Янков  /п/ 
 
Членове: 1. Стоян Кралев  /п/ 

 
                     2. Полина Ангелова  /п/ 
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