The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013
Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (EФРР) и Националните фондове на Гърция и България
Проект "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните
изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“
Project: “Plan for Regional Smart Specialization for Promoting Competitiveness, Research and Innovation ”, Acronim „Smart
Specialization“

УТВЪРЖДАВАМ:
Росица Джамбазова
…………………….
П Р О Т О К О Л №1
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез
процедура с „Публична покана” 3348/17.03.2015 с предмет „Специализирано
хоризонтално консултиране по проблемите на конкурентоспособността, практики
за експорт, дизайн мениджмънта и интелигентни производствени методики на
съществуващи компании в България” по проект № B3.32.02 "План за Регионална
интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните
изследвания и иновациите", финансиран по Програма за Европейско Териториално
Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013
Днес, 26.03.2015 г. в 10.00 ч. в сградата на СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
Център за подпомагане на предприемачеството“ находяща се на ул.”Царица Йоанна“ 12
в гр. Гоце Делчев се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране
на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по
реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г.
На Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз –
www.eufunds.bg на 17.03.2015 г. е публикувана Публична покана с идентификационен
номер 3348. На същият ден на интернет страницата на СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце
Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“ е публикувана Публичната
покана и приложенията към нея.
Комисия от оценители, назначена със заповед № 10/17.03.2015 г., издадена от г-жа
Джамбазова, Директор на СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане
на предприемачеството“, се събра в състав:
1. Снежана Петрова Джугданова – Координатор проект
2. Тома Димитров Мачев – Главен счетоводител
3. Екатерина Павлова Попова – Експерт програми и проекти

Присъстват всички членове на комисията, заседанието е редовно. Комисията получи от
Възложителя входящ регистър на получените оферти. Снежана Джугданова прочете
имената на участниците, след което всички членове на комисията пристъпиха към
подписване на декларация за безпристрастност и поверителност.
Заседанието се проведе при следният дневен ред:
1. Отваряне на получените оферти и оповестяване на документите в офертите на
участниците и ценовите им предложения.
2. Проверка на офертите относно наличие на всички изискуеми от Възложителя
документи и съответствие на участниците с критериите за подбор, посочени в
публичната покана.
Съгласно Входящия регистър на получените оферти, в определения срок са постъпили
три оферти:
1. На 25.03.2015 г. в 11:22 часа оферта с пореден №1 от „Финсис“ ООД , гр.
София
2. На 25.03.2015 г. в 16:30 часа оферта с пореден № 2 от „Протийм Консулт“
ЕООД
3. На 25.03.20105 г. в 16:46 часа оферта с пореден № 3 от СОПД „Местна
агенция за икономическо развитие“
Офертите са подадени в определения от Възложителя срок.
На публичното заседанието на комисията по отваряне на офертите присъстваха
упълномощен представител на „Финсин“ ООД, гр. София и на СОПД „Местна агенция
за икономическо развитие“, гр. Разлог.
По първа точка от дневния ред:
Оценителите пристъпиха към разглеждане на офертите по реда на постъпването им:
1. Участник с пореден № 1 „Финсис“ ЕООД, гр. София е подал оферта в
непрозрачен, запечатан и надписан плик, съдържаща попълнена оферта по
образец и приложенията към тях, подредени в папка. Всички страници от
документацията са номерирани.
Снежана Джугданова оповести документите на участника, които се съдържат в
представеното от него оферта. Ценовото предложение на участника за изпълнение
на поръчката е 28 980,00 лв. без ДДС.
2. Участник с пореден № 2 „Протийм Консулт“ ЕООД, гр. София е подал оферта
в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него е представена папка – описание
на техническото предложение, а останалите документи са поставени в джоб за
документи. Снежана Джугданова оповести документите и ценовото предложение
на участника за изпълнение на поръчката – 26 400,00 лв. без ДДС.
3. Участник с пореден № 3 СОПД „Местна агенция за икономическо развитие“,
гр. Разлог е подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик, съдържаща
попълнена оферта по образец и приложенията към тях. Снежана Джугданова

оповести документите и ценовото предложение на участника за изпълнение на
поръчката – 27 805,00 лв. без ДДС.

По точка втора от дневния ред
Оценителите пристъпиха към проверка на офертите за наличие на всички изискуеми
и задължителни документи и съответствие с критериите за подбор на Възложителя по
реда на тяхното постъпване. Комисията отрази наличието им в Приложение 1 към
настоящия протокол.
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на участниците с изискванията
на Възложителя от заповедта и публичната покана, както следва:
1. Оферта с пореден № 1 „Финсис“ ЕООД, гр. София:
Оценителите извършиха проверка за наличието и редовността на всички изискуеми
от Възложителя документи, съгласно публичната покана, като представените
документи в офертата на участника и съответствието им с изискванията на
Възложителя са представили изискуемите документи и отговарят на изискванията за
подбор на Възложителя, като тези съответствия са отразени в Приложение 2 към
настоящия протокол.
2. Участник с пореден № 2 „Протийм Консулт“ ЕООД, гр. София са представили
част от изискуемите документи, което е отразено в Приложение 1 и 2 към
настоящия протокол.
3. Участник с пореден № 3 „Местна агенция за икономическо развитие“, гр.
Разлог са представили изискуемите документи и отговарят на изискванията за
подбор на Възложителя, като тези съответствия са отразени в Приложение 2 към
настоящия протокол.

След направените обсъждания комисията от оценители единодушно прие
РЕШЕНИЕ № 1
1. На основание чл. 18 т. 3 от ПМС 118/20.05.2014 г. и заповед № 10/17.03.2015 г.
комисията ще поиска допълнителна информация от Участник с пореден № 2
„Протийм Консулт“ ЕООД, гр. София за липсващите документи от офертата,
описани в Приложение 1.
РЕШЕНИЕ №2
Допускат до оценка, съгласно условията за участие (обявените изисквания за
икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и
технически възможности):
1. „Финсис“ ЕООД, гр. София с оферта с пореден № 1;
2. „Местна агенция за икономическо развитие“, гр. Разлог с оферта с пореден
№3

РЕШЕНИЕ № 3
Следващото заседание на комисията от оценители да се проведе на 15.04.2015 г. от 10:00
часа в офиса на СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на
предприемачеството“.

Поради изчерпване на дневния ред, комисията приключи работата си в 13,00 часа.
Настоящия протокол се състави и подписа на 26.03.2015 г. в един екземпляр.
Неразделна част от протокола са Приложение 1 и Приложение 2.

Оценители
1. Снежана Джугданова …………………
2. Тома Мачев …………………
3. Екатерина Попова …………………

Приложение 1
Задължителни документи в офертите, представени от участниците по раздел III: Юридическа, икономическа, финансова и
техническа информация от публична покана
№ Документ
по
ред

1.

2.

Списък на документите,
съдържащи се в офертата
(Образец 7)
Документи, доказващи
правния статус на
кандидата

Вид на
документите

Оригинал
Заверено копие
„Вярно с
оригинала”

3.

Декларация по чл. 22, ал. 2,
т. 1 и ал.5 от Постановление
№ 118 / 20.05.2014 на
Министерския съвет
(Образец 2)

Оригинал

4.

Документ за регистрация по
ЗДДС/ Декларация в
свободен текст за липса на
регистрация по ЗДДС. За
чуждестранни лица,
съгласно законодателството

Оригинал/
Заверено копие
(подпис и текст
„Вярно с
оригинала”)

Участник с пореден № 1
„ФИНСИС“ ЕООД,
ГР. СОФИЯ

Участник с пореден № 2
„ПРОТИЙМ
КОНСУЛТ“ ЕООД,
ГР. СОФИЯ

Участник с пореден № 3
„МЕСТНА АГЕНЦИЯ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ“,
ГР. РАЗЛОГ
Да - оригинал

Да - оригинал

Не е представен

Представена
е
декларация,
относно
ЕИК на Кандидата –
оригинал

Представена
е Представени са заверени
декларация,
относно копия
„вярно
с
ЕИК на Кандидата – оригинала“
оригинал
- Актуално
състояние
от
19.03.2015 г.

Да – оригинални 2 бр.
декларации – от
управляващите
„Финсис“ ЕООД

Да - оригинал,
1 декларация

Да - оригинал,
1 декларация

Да – копие, заверено
„вярно с оригинала“ на
удостоверение
за
регистрация по ДДС

Да – копие, заверено
„вярно с оригинала“ на
удостоверение
за
регистрация по ДДС

Да – копие, заверено
„вярно с оригинала“ на
удостоверение
за
регистрация по ДДС

на страната, в която лицето
е регистрирано, еквивалент
на ДДС регистрация - VAT
registration
*
Документите,
представени
от
чуждестранни
кандидати, трябва да
бъдат придружени с
превод на български
език.
5.

Декларация със списък от
успешно
приключени
договори със същия или
сходен обект на поръчката,
включваща и подробно
описание на
предмета,
сроковете за изпълнение,
стойността на услугата и
контактни лица за връзка
през последните 3 години, в
зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден
или е започнал дейността
си.

Оригинал

6.

Заверени от Кандидата
копия
на
основните
договори,
описани
в
декларацията (Образец 5)

Заверено копие
(подпис, и текст
„Вярно с
оригинала”)

7.

Списък

на

експертите,

Оригинал

Да, оригинал

Да, оригинал

Да, оригинал

Да
–
3
договора, Не са представени
заверени копия

Да,

оригинал

–

2 Да,

оригинал

Да
–
3
договора,
заверени копия

–

2 Да,

оригинал

–

2

8.

ангажирани
в
изпълнението предмета на
процедурата, с посочени 3
имена на експертите
Справка-декларация
за
удостоверяване
на
реализирания
оборот
(нетни
приходи)
от
предоставяне на сходни
услуги с предмета на
настоящата
процедура,
реализирани
през
последните
3
(три)
отчетени
финансови
години или за всички
години, считано от датата,
на която кандидатът е
учреден или е започнал
дейността
си,
съгл.
изискванията по чл.14,
ал.2,
т.3
от
ПМС
№118/20.05.2014г.
Представя
се
от
Кандидата и от всяко
лице,
включено
в
обединението (в случай, че
кандидатът е обединение,
което не е юридическо
лице (Образец 6)
Когато по обективни
причини кандидатът не
може
да
представи

експерти

Оригинал

експерти

Да, оригинална справка Да, оригинална справка
и копия, заверени „вярно Не
е
представен
с оригинала“ на ОПР за доказателствен материал
2011, 2012 и 2013 г.

експерти

Да, оригинална справка
и копия, заверени „вярно
с оригинала“ на ОПР за
2012, 2013 и 2014 г.

исканите от възложителя
–
бенефициент
документи, той може да
докаже икономическото и
финансовото
си
състояние с всеки друг
документ,
който
бенефициента приеме за
подходящ.
9.

10.

11.

12.

Декларация за
подизпълнителите, които
ще участват в
изпълнението на предмета
на процедурата и дела на
тяхното участие (Образец
3) (ако кандидатът е
декларирал, че ще ползва
подизпълнители)
Декларация за съгласие за
участие като
подизпълнител (Образец
4) (в случай, че
кандидатът е заявил
участието на
подизпълнители)
Документи за всеки един
от подизпълнителите

Пълномощно, в случаите,
когато кандидатът се

Оригинал

Да, оригинал – няма да Да, оригинал – няма да Да, оригинал – няма да
ползват подизпълнители ползват подизпълнители ползват подизпълнители

Оригинал

Н/П

Н/П

Н/П

Оригинал/
Н/П
Заверено копие
(подпис, и текст
„Вярно
с
оригинала”)
Оригинал
Н/П
Заверено копие

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

15.

представлява от лице,
различно от законните
представители
Подписан образец на
проекто-договор
Други документи по
преценка на кандидата
Оферта по образец

16.

Техническо предложение

Да

Да

Да

17.

Ценово предложение

Да

Да

Да

13.
14.

(подпис, и текст
„Вярно
с
оригинала”)
Оригинал
Да, оригинал
Оригинал или
Заверено копие

Да, оригинал

Да, оригинал

Н/П

Н/П

Н/П

Да

Да

Да

Оценители
1. Снежана Джугданова …………………

2.Тома Мачев …………………

3. Екатерина Попова …………………

