Изх. № 158/08.01.2015 г
УТВЪРЖДАВАМ:
/п/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА ИА ”ВОЕННИ
КЛУБОВЕ И ВОЕННО–
ПОЧИВНО ДЕЛО”
ИВЕЛИН НИКОЛОВ
съгласно пълномощно
№ 9120/19.11.2014 г.

ПРОТОКОЛ
На 16.12.2014 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед
№ 927/16.12.2014 г. на заместник изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” –
Ивелин Николов, възложител съгласно пълномощно № 9120/19.11.2014 г., в състав:
Председател: Радостина Раданова – директор на дирекция „Военни клубове
и военно-патриотично възпитание”
Членове: 1. Ралица Тодорова – началник на отдел “Управление на
военните клубове и военно-патриотично възпитание”
2. Марияна Петрова - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”,
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване
на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Провеждане
на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за служители във военните
клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Реализирането на
обществената поръчка се осъществява в рамките на проект 14-22-13/25.09.2014 г.
„Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията“, финансиран по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките
ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. Проектът се осъществява с финансовата
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подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 05.12.2014 г. под ІD № 9037087 на
Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана
изх. № 9716/05.12.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 15.12.2014
година.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
сайта на възложителя - www.militaryclubs.bg.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации
съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№
Вх. №/дата и час
Участник
1.

Вх. № 11049/15.12.2014 г. в 13:05 ч.

„Тотал консулт” ЕООД

2.

Вх. № 11058/15.12.2014 г. в 15:15 ч.

„Рейвън Консултинг Груп” ООД

3.

Вх. № 11064/15.12.2014 г. в 16:40 ч.

„Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД

4.

Вх. № 11066/15.12.2014 г. в 17:12 ч.

Агенция „СТРАТЕГМА” ООД

Вх. № 11068/15.12.2014 г. в 17:19 ч.

СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ”

5.

Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията покани законните и упълномощените представители на
участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със
състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.
При отварянето на офертите присъстваха законни и упълномощени
представители на следните участници:
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1. Димитър Георгиев Георгиев – председател на УС на СДРУЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ”;
2. Стефан Атанасов Колев – упълномощен представител на Агенция
“СТРАТЕГМА” ООД;
3. Ралица Драгомирова Иванова – управител на „Рейвън Консултинг Груп”
ООД;
4. Борислав Николов Игов – управител на „Рейвън Консултинг Груп” ООД.
Образец № 11 – Ценово предложение и Образец № 10 - Техническо
предложение за изпълнение на поръчката на всички оферти, бяха подписани от
членовете на комисията и от един представител от присъстващите участници.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи
следващото закрито заседание да се проведе на 23.12.2014 г.
ІІ. На 23.12.2014 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:
1. Участникът „Тотал консулт” ЕООД е представил оферта с вх.
№ 11049/15.12.2014 г. в 13:05 ч. При разглеждане на офертата, комисията
констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Участникът „Рейвън Консултинг Груп” ООД е представил оферта с вх.
№ 11058/15.12.2014 г. в 15:15 ч.. При разглеждане на офертата, комисията
констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Участникът „Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД е представил оферта с вх.
№ 11064/15.12.2014 г. в 16:40 ч. При разглеждане на офертата, комисията
констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Участникът Агенция „СТРАТЕГМА” ООД е представил оферта с вх.
№ 11066/15.12.2014 г. в 17:12 ч. При разглеждане на офертата, комисията
констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
5.
Участникът
СДРУЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА
И
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разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на
изискванията на Възложителя.
ІІІ. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към
разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на
допуснатите участници, както следва:
1.
Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 11 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 11049/15.12.2014 г.
от „Тотал консулт” ЕООД и установи, че техническото предложение за
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 11 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 11058/15.12.2014 г.
от „Рейвън Консултинг Груп” ООД и установи, че техническото предложение за
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 11 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 11064/15.12.2014 г.
от „Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД и установи, че техническото предложение за
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 11 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 11066/15.12.2014 г.
от Агенция „СТРАТЕГМА” ООД и установи следното:
В “Предлаган подход и стратегия за обучение”, раздел “Обучителни техники” е
записано “Въз основа на досегашния опит на екипа на Изпълнителя ще бъде
разработена програма за обучението на представителите на община Бяла”.
Предложен е раздел “Осигуряване на учебни материали. Регистрация на
участниците от техническия персонал за всички три дни на обучението”, който
предвижда: “В рамките на трите дни на всяко от обученията, участниците ще бъдат
обезпечени с всички учебни материали, разработени в рамките на Дейност 1 и
одобрени от Възложителя” и “С цел проследяване присъствието на всички
участници ден по ден, ще бъде активна регистрация и в трите дни на обучението,
която ще бъде обезпечена от техническия персонал на Изпълнителя”.
Предвид на това, че предметът на настоящата обществена поръчка е
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служители във военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно
дело”, както и че изискването на Възложителя съгласно посочения предмет и
Техническата спецификация на обществената поръчка е двудневно обучение за
служители във военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно
дело”, а участникът видно от изложеното по-горе предвижда тридневно
обучение, както и програма за обучението на представителите на община
Бяла, комисията предлага на Възложителя, участникът Агенция
„СТРАТЕГМА” ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за
за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и поддържането на
профила на купувача.
5. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 11 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 11068/15.12.2014 г.
от СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ” и установи,
че техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията на Възложителя.
С това заседанието на комисията беше закрито.
На 06.01.2015 г., комисията продължи своята работа.
Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на
техническите предложения за изпълнение на поръчката (ТО) на всеки от
допуснатите участници.
TО е показател, отразяващ относителната тежест на предложението за техническо
изпълнение на поръчката. Максимална стойност 100 точки.
TО = T1 + T2
където:
Подпоказател T1 - методология за провеждане на обучението
Максималният брой точки по подпоказателя – 75.
Подпоказател T2 - работен план-програма
Максималният брой точки по подпоказателя – 25.
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Подпоказател T1 – Методология за провеждане на обученията
УЧАСТНИК

съответствие със заложените критерии

техническа
оценка
(брой
точки)

консулт” Представената от участника Методология

45 т.

„Рейвън Консултинг
Груп” ООД

Участникът е представил Методология, в
която детайлно е описал интерактивните
методи за осъществяване на обучението.
Методологията включва практически
аспекти по всички разглеждани теми и са
относими към изискванията на
техническата спецификация. Напълно
съответства на изискванията и отговаря в
пълна степен на критерия за оценка

75 т.

„Кю
Ем
Ес
консултинг” ЕООД

- В представената Методология,
участникът е предложил неизчерпателно
описание на интерактивните методи за
осъществяване на обучението.
Методологията включва и практически
аспекти, но не по всички разглеждани
теми и са относими към изискванията на
техническата спецификация.
Представената информация не покрива
всички аспекти на критерия за оценка,
методологията е представена схематично

45 т.

„Тотал
ЕООД

в частност формално преповтаря
техническата спецификация, като
включва и практически аспекти, но не по
всички разглеждани теми. Участникът е
предложил неизчерпателно описание на
интерактивните методи за осъществяване
на обучението. Представената
информация не покрива всички аспекти
на критерия за оценка, методологията е
представена схематично и не дава
представа за пълното удовлетворяване на
целите и темите на обучението.
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и не дава представа за пълното
удовлетворяване на целите и темите на
обучението.

СДРУЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА
ИНФОРМАЦИЯ”

И

Участникът е представил Методология, в
която детайлно е описал интерактивните
методи за осъществяване на обучението.
Методологията включва практически
аспекти по всички разглеждани теми и са
относими към изискванията на
техническата спецификация. Напълно
съответства на изискванията и отговаря в
пълна степен на критерия за оценка

75 т.

Подпоказател T2 – Работен план-програма
УЧАСТНИК

съответствие със заложените критерии

техническа
оценка
(брой
точки)

консулт”

Работният план-програма предложен от
участника е разписан схематично/
формално, преповтаряйки т. 4.1. от
техническата спецификация.
Определените необходими ресурси не са
разпределени в приложения работен планпрограма по всяка от дейностите в
техническата спецификация.

10 т.

„Рейвън Консултинг
Груп” ООД

Участникът е разписал детайлен (по дни,
модули, дейности) работен планпрограма, включително и практически
задачи за провеждане на обученията.
Работният план съответства на обхвата на
дейностите, включва всички съпътстващи
дейности, необходими за реализацията на
договора. Конкретните ресурси,
необходими за реализацията на целия
предмет на поръчката, са посочени
подробно, като същите са разпределени
по всички заложени дейности. Работният

25 т.

„Тотал
ЕООД
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план е съобразен с изискванията и
сроковете за изпълнението на дейностите,
предвидени в техническата
спецификация.

„Кю
Ем
Ес
- Предложеният Работен план – Програма е
разписал схематично по модули,
консултинг” ЕООД

10 т.

Работният план-програма предложен от
участника е разписан схематично/
формално, преповтаряйки т. 4.1. от
И
техническата спецификация.
Определените необходими ресурси не са
разпределени в приложения работен планпрограма по всяка от дейностите в
техническата спецификация.

10 т.

съответства на обхвата на дейностите и е
съобразен с изискванията и сроковете за
изпълнението им, предвидени в
техническата спецификация. Определени
са необходимите ресурси, като същите не
са разпределени по всяка от дейностите в
техническата спецификация.

СДРУЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА
ИНФОРМАЦИЯ”

1. Участникът „Тотал консулт” ЕООД:
TО = 45 + 10
TО = 55 т.
2. Участникът „Рейвън Консултинг Груп” ООД:
TО = 75 + 25
TО = 100 т.
3. Участникът „Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД:
TО = 45 + 10
TО = 55 т.
4.
Участникът
СДРУЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ”:
TО = 75 + 10
TО = 85 т.

„СОЦИАЛНА

ПОДКРЕПА

И
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С това заседанието на комисията беше закрито.
На 08.01.2015 г., комисията продължи своята работа.
ІV. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения (ЦО) на
допуснатите участници, както следва:
ЦО е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта.
Максималната стойност на ЦО е 100 точки и се изчислява по формулата:
ЦО = (ЦОmin/ЦОi) х 100
където:
ЦОi – общата цена в лева на съответната оферта;
ЦОmin – представлява най-ниската цена в лева от всички оферти.
1. Участникът „Тотал консулт” ЕООД е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 10 200,00 лв. без ДДС.
ЦО = 8 540,00/10 200,00 х 100 = 83,73 точки
2. Участникът „Рейвън Консултинг Груп” ООД е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 11 026,00 лв. без ДДС.
ЦО = 8 540,00/11 026,00 х 100 = 77,45 точки
3. Участникът „Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 8 540,00 лв. без ДДС.
ЦО = 8 540,00/8 540,00 х 100 = 100 точки
4.
Участникът
СДРУЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА
И
ИНФОРМАЦИЯ” е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на
9 800,00 лв. без ДДС.
ЦО = 8 540,00/9 800,00 х 100 = 87,14 точки
Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне на
комплексната оценка на участниците, както следва:
Комплексна оценка на участника „Тотал консулт” ЕООД:
КО = ЦО х 0,40 + ТО х 0,60 = 83,73 х 0,40 + 55 х 0,60 = 66,49 т.
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Комплексна оценка на участника „Рейвън Консултинг Груп” ООД:
КО = ЦО х 0,40 + ТО х 0,60 = 77,45 х 0,40 + 100 х 0,60 = 90,98 т.
Комплексна оценка на участника „Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД:
КО = ЦО х 0,40 + ТО х 0,60 = 100 х 0,40 + 55 х 0,60 = 73,00 т.
Комплексна оценка на участника СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ”:
КО = ЦО х 0,40 + ТО х 0,60 = 87,14 х 0,40 + 85 х 0,60 = 85,86 т.
V. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към
класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по
критерия “икономически най-изгодна оферта”:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

„Рейвън Консултинг Груп” ООД

90,98

2.

СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ”

85,86

3.

„Кю Ем Ес - консултинг” ЕООД

73,00

4.

„Тотал консулт” ЕООД

66,49

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за служители
във военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, предлага за
изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник
„Рейвън Консултинг Груп” ООД с оферта вх. № 11058/15.12.2014 г. и
комплексна оценка от 90,98 точки.
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Комисията проведе 4 (четири) заседания (16.12.2014 г., 23.12.2014 г.,
06.01.2015 г. и 08.01.2015 г.) по разглеждане на получените и допуснати до
оценяване оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.

Председател: Радостина Раданова /п/
Членове:

1. Ралица Тодорова

/п/

2. Марияна Петрова

/п/
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