European Territorial Cooperation Programme “Greece ‐ Bulgaria 2007‐2013”
The Programme is co‐funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007‐2013”
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Съвместна туристическа инициатива/JTI‐TARGET", одобрен за финансиране по
оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „ Гърция‐България 2007‐
2013” съгласно сключен Договор № B2.12.01/20.03.2012

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на
туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива/
JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско
териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съгласно сключен
Договор № В2.12.01/20.03.2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
(относно класирането на участниците в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената поръчка, обективирано в протокола от заседанията на
комисията, назначена със Заповед № РД–09-1/03.01.2014 година на Областния
управител на Област с административен център Кърджали)

Резултати от работата на комисията:
На комисията беше представен входящият регистър, съдържащ информация
за участниците и представените оферти по реда на подаването им, както следва:
1. Частен професионален колеж "Омега" - гр. Пловдив с вх. № РД-073166 / 21.12.2013 г. с час на постъпване 12,55 ч.
2. "Габи тур" ЕООД - гр. Кърджали с вх. № РД-07-3166-1 / 27.12.2013 г. с
час на постъпване 12,39 ч.
3. Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали с вх. № РД-07-3166-2/
30.12.2013 г. с час на постъпване 11,30 ч.
4. "Българска Финансова Група" ООД - гр. Кърджали с вх. № РД-073166-3 / 30.12.2013 г. с час на постъпване 11,59 ч.
Видно от входящия регистър, всички оферти са постъпили в определения от
Възложителя срок, в запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях
входящ номер, дата и час на постъпването.
Комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор” към
постъпилите оферти по реда на постъпването им, при което констатира:
1. Кандидатът „Габи тур” ЕООД не е изпълнил изискването на т.11.2.1 от
Техническото задание, а именно: Предложеният екип да се състои от
двама основни и двама резервни обучители-лектори, като всеки от двата
екипа (основен и резервен) трябва да отговарят на следните условия:
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Един лектор (обучител), който да е преподавател във висше учебно заведение по
някоя/някои от посочените теми на обучението не по-малко от 3 години и един
лектор (обучител), който да има управленски или експертен опит в сферата на
туризма, маркетинга или рекламата. В представената документация е посочен само
един от четиримата предложени обучители е преподавател във висше учебно
заведение. Предвид неизпълнението на посоченото изискване от Техническото
задание, Комисията отстрани от по-нататъшно участие в процедурата този кандидат.
2. Всички останали участници са подали офертите си съгласно
изискванията на Възложителя, отговарят на условията на
Възложителя, поради което Комисията ги допусна до оценка и
класиране.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете
предложение” по реда на постъпването им, както следва:

№2

„Техническо

1. Частен професионален колеж "Омега" - гр. Пловдив с вх. № РД-073166 / 21.12.2013 г. с час на постъпване 12,55 ч.
2. Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали с вх. № РД-07-3166-2/
30.12.2013 г. с час на постъпване 11,30 ч.
3. "Българска Финансова Група" ООД - гр. Кърджали с вх. № РД-073166-3 / 30.12.2013 г. с час на постъпване 11,59 ч.
Комисията оцени и класира постъпилите оферти съгласно определения
критерий - „икономически най-изгодна оферта”.
Въз основа на представените документи Комисията изготви оценъчен лист за
всяко предложение, съобразно посочените показатели.

Оценка на предложението:
Оценката на всяко едно от предложенията (ОП1,2…m) се определя по следния начин:
ОП1,2…m =

БТП 1,2…m Х 100,

където:
„БТП1,2…m” е брой точки от посочените показатели за всяко едно предложение.
Съгласно Методиката бе извършена оценка на предложеното от
участниците подробно описание на организацията и методологията на работа,
съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в
Техническото задание.
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След индивидуално разглеждане на техническите предложения и
попълване на оценъчните / чек-листите, които са неразделна част от
настоящия протокол, комисията класира кандидатите съобразно Методиката
по Оценка на предложението /ОП/, както следва:
1. Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали – 1400 т.
2. Частен професионален колеж "Омега" - гр. Пловдив – 520 т.
3. "Българска Финансова Група" ООД - гр. Кърджали – 280 т.
Комисията пристъпи към извършване на финансова оценка съгласно
предложената от участниците цена, съдържаща се в плик №3.
 Финансова оценка на предложението:
Финансовата оценка (ФО) се определя по следния начин:
На участника, предложил най-ниска цена, се присъждат 20 точки, на втория –
15 точки, на третия – 10 точки, на четвъртия – 5 точки, на всички останали – по 1
точка. Така класираните ценови предложения се изчисляват по следната формула
ФО = ЦУ предл. Х 100,
където:
ЦУ предл. е броят точки, получени при класирането на ценовите предложения, на
един участник
Финансовата оценка на предложението бе изчислена от Комисията
съгласно горепосочената формула и представените от участниците ценови
предложения, както следва:
1. Частен професионален колеж "Омега" - гр. Пловдив – 2000 т.
2. "Българска Финансова Група" ООД - гр. Кърджали – 1500 т.
3. Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали – 1000 т.
Комисията не констатира наличието на цена, която е по-ниска с повече
от 30 на сто от средната цена на останалите допуснати оферти за конкретното
обучение.
Комисията продължи своята работа с изчисляване на окончателните оценки
на предложенията съгласно Методиката:
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 Окончателна оценка на предложението:
Окончателната оценка на предложението е сбор от Оценката на предложението
(ОП), умножена по 0,90, и Финансовата оценка (ФО), умножена по 0,10.
Предложенията се подреждат в низходящ ред съобразно величината на
получената окончателна оценка. Финансира се предложението за обучение, което е
получило най-висока окончателна оценка. В случай, че се получат еднакви
окончателни оценки, се дава предимство на предложението, което е получило
повече точки от Оценката на предложението. В случай, че и Оценките на
предложението са еднакви, на първо място се класира този участник, който е
предложил по-ниска цена.
Класирането на участниците се извърши по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил
най-висока окончателна оценка на офертата, както следва:
1. Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали – 1360 т.
2. Частен професионален колеж "Омега" - гр. Пловдив – 668 т.
3. "Българска Финансова Група" ООД - гр. Кърджали – 402 т.
Съобразно класирането на постъпилите оферти, комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага на Областния управител да сключи договор с класирания на
първо място участник Сдружение "Академия БГ" - гр. Кърджали, за изпълнител
на: „Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на
туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива/
JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско
териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съгласно сключен
Договор № В2.12.01/20.03.2012 г.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Събина Сюлюкчиева

/п/

ЧЛЕНОВЕ:

1. Миглена Ралева

/п/

2. Васил Радев

/п/
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