СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

УТВЪРЖДАВАМ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА СО- РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ПРОТОКОЛ №3
от 06.06.2014г.
Днес, 06.06.2014г., 10:00 часа, на основание чл. 68 вр. с чл. 34 от Закона за обществените
поръчки във връзка с Решение № ОП-7001-6/21.03.2014г. на Кмета на СО– район „Нови
Искър”- Възложител за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка, се
проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-192/09.05.2014г. на Кмета
на СО– район „Нови Искър” в качеството му на Възложител за провеждане на открита
процедура по ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители
от администрацията на район „Нови Искър”, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Организиране и провеждане на специализирани обучения:
чуждоезикови обучения; работа със специализирани софтуерни продукти ArhiCAD /базов
курс/ и AutoCAD /2D/; обучения в областта на строителството и инфраструктурата.
Обособена позиция 2 - Организиране и провеждане на групови обучения: обучение
„Умения за работа в екип”; мотивационно обучение; подобряване на комуникационните
умения.
Във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в
администрацията на район „Нови Искър” – СО, съгласно подписан Договор № А 12-2236/02.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.
„Компетентна
и
ефективна
държавна
администрация”,
Бюджетна
линия
BG051PO002/12/2.2-07
Съгласно цитираната по-горе заповед, назначената Комисията е в състав:
Председател: Толя Евлогиева – Гл. юрисконсулт, отдел „ПНАО и ГРАО”
Членове:
1. Борислав Младенов, Ст. юрисконсулт като резервен член по Заповед № РД-09192/09.05.2014г./, замества Зоя Манолова- Нач. отдел „ФСД и ЧР”
2. Светослава Стоименова- Старши счетоводител, дейност „ДДИ”
3. Цвета Точева- Гл. специалист, отдел „ОСДКСПП”
4. Румяна Петрова, Гл. счетоводител като резервен член по Заповед № РД-09192/09.05.2014г./, замества инж. Милена Банкова- Началник отдел „ИИБЕ”
Комисията пристъпи към изпълнение на възложената си работа на основание чл. 68, ал. 10
от ЗОП и чл. 10.8. от утвърдената документация.
С Протокол № 2/27.05.2014г. на Комисията бе информиран Кмета на района в качеството му
на Възложител за запитване и компетентно становище от Изпълнителна агенция „Българска
агенция за акредитация” за удостоверяване на обстоятелството дали „Джи Ес Мениджмънт

Системс”, издал представените с вх. № 7001-17/1/20.05.2014г. сертификати на
„ИНФРАКЕЪР” АД и на „ИТАЛ” 1 ЕООД е акредитиран със сертификат за акредитация
като орган за оценяване на съответствието от Изпълнителна агенция „Българска агенция за
акредитация” във вр. с изискването по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. С изх. № ..... на основание чл.
69а, ал. 11, т. 1 от ЗОП Кмета на района- Възложител е поискал писмено становище относно
валидността на цитираните по- горе сертификати от агенцията. С вх. № 700117/3/06.06.2014г. в район „Нови Искър” е постъпило становище от инж. Кръстю Руйнеков,
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска агенция за акредитация”, с
което се удостоверява, че „Джи Ес Мениджмънт Системс”, издал представените с вх. №
7001-17/1/20.05.2014г. сертификати на „ИНФРАКЕЪР” АД и на „ИТАЛ” 1 ЕООД не е
акредитиран от ИА „Българска агенция за акредитация“ със сертификат за акредитация като
орган за оценяване на съответствието от Изпълнителна агенция „Българска агенция за
акредитация”. В становището се уточнява, че представените сертификати по поръчката с
издател „Джи Ес Мениджмънт Системс” не отговарят на изискванията на чл. 5а, ал. 2 от
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Предвид гореизложеното Комисията счита, че
1. „ИНФРАКЕЪР-ИТАЛ” ДЗЗД не е представил всички изискуеми документи в плик №
1 „Документи за подбор”, посочени в документацията за участие и не отговаря на
минималните и специфични изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение на
обществената поръчка, поради което не се допуска до следващия етап от провеждане
на процедурата– разглеждане и оценка на техническото предложение, находящо се в
плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” .
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 10.9. от утвърдената документация
Комисията предлага на Кметана район «Нови Искър»- Възложител да бъдат отстранен
участника „ИНФРАКЕЪР-ИТАЛ” ДЗЗД от процедурата.
Мотиви за отстраняване:
Правно основание- чл. 69, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП вр. с чл. 56, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 1, т.
6, чл. 53, ал. 3 от ЗОП, вх. № 7001-17/3/06.06.2014г. от инж. Кръстю Руйнеков,
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска агенция за акредитация”.,
чл.10.9. вр. с чл. 7.8.1, чл. 7.8.2 от утвърдената документация по поръчката.
Представените сертификати, както следва:
 Сертификат QMS/209-13, издаден от „Джи Ес Мениджмънт Системс” ЕООД на
„ИНФРАКЕЪР” АД
 Сертификат QMS/302-13, издаден от „Джи Ес Мениджмънт Системс” ЕООД на
„ИТАЛ” 1 ЕООД
са издадени от субект, който не е акредитиран със сертификат за акредитация като орган за
оценяване на съответствието от Изпълнителна агенция „Българска агенция за акредитация”
във вр. с изискването по чл. 53, ал. 3 от ЗОП.
След установяване съответствието на всички участници съгласно Протокол № 1, Протокол
№ 2 и настоящия Протокол № 3 с критериите за подбор и минималните и специфични
изисквания на Възложителя, Комисията на основание чл. 69а, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл.
10.8. от утвърдената документация пристъпва към следващия етап от работата си, а
именно оценяване на техническото предложение в плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” на всички допуснати до този етап участници, представили
оферти с вички необходими документи за прилагане в Плик № 1 „Документи за
подбор“ в съответствие с критериите за подбор и минималните и специфични изисквания
на Възложителя, както следва:
1. „АСАП” ЕООД
2. „МАРМАКС СОЛЮШЪНС” ЕООД
3. „БЕНЧМАРК ГРУП” АД
4. „БММС”ЕООД

Оценяване на Техническото предложение по Приложение № 15, находящо се в Плик №
2 „Предложение за изпълнение на поръчката“
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, при следните
показатели и тяхната относителна тежест в определяне на комплексната оценка, както
следва:
№ по ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ред
ОЦЕНКА

Максимална
стойност

1

П1- Цена за изпълнение на поръчката

70

2

П2 - Срок за организиране на обученията в календарни дни

30

Оценка на показател П2 - срок за организиране на всяко обучение в календарни дни
Предложеният срок за организиране на всяко от обученията, предмет на поръчката,
не трябва да надвишава 15 (петнадесет) календарни дни и не може да бъде по-кратък от 3
(три) календарни дни.
Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва:
П2 = Срмин

х 30т.

Ср уч.
Където:
Срмин е предложеният най-кратък срок за организиране на обучение.
Ср уч. е предложеният срок за организиране на обучение от конкретния участник.
Максималният брой точки по този показател е 30 точки.
Комисията пристъпва към преглед на представения документ в Плик № 2 „Предложение аз
изпълнение на поръчката” на всеки един от допуснатите до този етап участници, както
следва:
1. „АСАП” ЕООД участва за обособена позиция № 1
Съгласно формулата за оценка на показател П2- срок за организиране на всяко обучение
„АСАП” ЕООД предлага 7 дневен срок за организиране на обучения
Съгласно формулата за оценка на показател П2- срок за организиране на всяко обучение
АСАП” ЕООД получава 30т.
2. „МАРМАКС СОЛЮШЪНС” ЕООД участва за обособена позиция № 2
„МАРМАКС СОЛЮШЪНС” ЕООД предлага 3 дневен срок за организиране на обучения
Съгласно формулата за оценка на показател П2- срок за организиране на всяко обучение
„МАРМАКС СОЛЮШЪНС” ЕООД получава 30т.
3. „БЕНЧМАРК ГРУП” АД участва за обособена позиция № 2
„БЕНЧМАРК ГРУП” АД предлага 3 дневен срок за организиране на обучения
Съгласно формулата за оценка на показател П2- срок за организиране на всяко обучение
„БЕНЧМАРК ГРУП” АД получава 30т.
4. „БММС”ЕООД участва за обособена позиция № 2
„БММС”ЕООД предлага 2 дневен срок за организиране на обучения.

В чл. 9.6.2. от документацията изрично е указано, че Техническото предложение за
изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено по Приложение № 15 при съблюдаване
на изискванията на техническата спецификация и изискванията към офертата
В чл. 8.2.2. от документацията за участие Възложителят изрично е указал, че предложения
срок за организиране на всяко от обученията, предмет на поръчката не трябва да
надвишава 15 (петнадесет) календарни дни и не може да бъде по-кратък от 3 (три)
календарни дни.
Приложеното от „БММС” ЕООД техническо предложение за изпълнение на поръчката в 2дневен срок е изцяло в несъответствие с изискванията на Възложителя по чл. 8.2.2. от
утвърдената документация на поръчката, а именно срок от 3 до 15 дни.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 10.9. от утвърдената документация
Комисията предлага на Кмета на район «Нови Искър»- Възложител да бъде отстранен
участника „БММС”ЕООД от участие в процедурата. Плик № 3 „Предлагана цена“ на
„БММС”ЕООД не се отваря на основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП.
Мотиви за отстраняване:
Правно основание- чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, чл. 10.9. вр. с чл. 9.6.2. и чл. 8.2.2. от утвърдената
документация по поръчката. Участникът „БММС”ЕООД е представил Техническо
предложение по Приложение № 15 в несъответствие с изискванията на техническата
спецификация и изискванията към офертата
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛ П2- СРОК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ
По обособена позиция 1 Организиране и провеждане на специализирани обучения:
чуждоезикови обучения; работа със специализирани софтуерни продукти ArhiCAD /базов
курс/ и AutoCAD /2D/; обучения в областта на строителството и инфраструктурата.
1. «АСАП» ЕООД- 30т.
По обособена позиция 2 Организиране и провеждане на групови обучения: обучение
„Умения за работа в екип”; мотивационно обучение; подобряване на комуникационните
умения.
1. „МАРМАКС СОЛЮШЪНС” ЕООД- 30т.
2. „БЕНЧМАРК ГРУП” АД- 30т.
Комисията на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП определя дата, място и час на отваряне
на ценовите оферти на допуснатите участници, както следва: 11.06.2014г., 09:00 часа,
Ритуална зала на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123. На
отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на
средствата за масово осведомяване.
Комисия, назначена със Заповед № РД-09-192/09.05.2014г. на Кмета на район „Нови
Искър”- Възложител.
Председател: Толя Евлогиева ................................/п/
Членове:
1. Борислав Младенов
Ст. юрисконсулт, отдел „ПНАО и ГРАО“.............../п/
2. Светослава Стоименова
Старши счетоводител, дейност „ДДИ”..................../п/
3. Цвета Точева
Гл. специалист, отдел „ОСДКСПП”......................../п/
4. Румяна Петрова
Гл. счетоводител.................…….............................../п/

