Утвърждавам,
/п/
БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител на област Кърджали
дата: 03.10.2013 год.

ПРОТОКОЛ
От заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане
на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Провеждане на
обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна
администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-2218/03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК, назначена със Заповед № РД-09-201/12.09.2013.год.
на Областния управител на Област Кърджали
От 13.09.2013 год. до 26.09.2013, в гр.Кърджали, в зала № 202 в Областна
администрация Кърджали работи Комисията, назначена със Заповед № РД-09201/12.09.2013.год. на Областния управител на Област Кърджали, в състав:
Председател: Даниела Петрова – Директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Кърджали и координатор в Екипа за управление на проект
"Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
чрез обучение в страната” /ЕУП/.
Членове:
Миглена Ралева- Главен счетоводител в Областна администрация Кърджали;
Христина Кандилова – старши счетоводител в Областна администрация
Кърджали;
Гергана Илчева – юрисконсулт в Областна администрация Кърджали;
Николай Карагеоргиев- юрисконсулт в Областна администрация Кърджали.
Заседанието се откри в 10.00 часа на 13.09.2013 год. и продължи до 17.30 часа
на 26.09.2013 год. в работно време.
Настоящата Комисия се събра, за да разгледа и оцени постъпилите оферти по
публична покана за избор на изпълнител за: “Провеждане на обучения по проект:
„Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.;
Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация” по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК.
Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 34 016 лв. /тридесет и
четири хиляди и шестнадесет лева/ без ДДС /
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта".
Комисията установи, че в определения в Публичната покана срок са
предоставени 8 броя оферти в запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях
от служителя в деловодството на Областна администрация Кърджали входящ номер,
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дата и час на постъпването.
Всички от членове на Комисията попълни декларация по чл.35, ал.1 от ЗОП.
Комисията
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ реда за разглеждане на офертите да бъде поредността на
постъпването им.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с оферти по реда на
постъпването им:
Плик № 1 – с подател „Стик” ЕООД гр.Варна 9000, ул.”Велес” 19,
партерен етаж, представлявано от управителя Кирил Недков Недков, вх.№ РД-072120 от 09.09.2013 – 11.20 часа.
В плика се намериха:
1.
Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
33852.00 (тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и два) лева без ДДС
40622.40 (четиридесет хиляди шестстотин двадесет и два и четиридесет ст.) лева
с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

16 926
16 926

33 852

Срок за организиране на всяко едно обучение- 3 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

2

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

3

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

3

6

2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);

3.

Административни сведения за участника (Образец № 3);

4.

Копие от документа за регистрация;

5.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец № 4- 3 броя- от тримата управители на дружеството;
6.
Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 5- 3 броя- от тримата управители на дружеството;
7.
Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;- не е
попълнена, само е подписана
8.
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия
на обществената поръчка- Образец 8- - 3 броя- от тримата управители на дружеството;
9.
Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10.
Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
– копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11.
Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. Образец №10 ведно с 18 референции
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От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12.
Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на
поръчката- Образец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и
петима лектори
13.
Автобиографии на експертите- Образец №12- 7 броя ведно с
доказателства за професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
14.

Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 7

бр.
15.
Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1
т.12 от ЗОП – Образец №14- 3 броя- от тримата управители на дружеството;
16.
Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на обученията
в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на услугата
17.

Лицензия на център за професионално обучение.

Плик № 2 – с подател „Евробул тренинг” ООД– гр.София, ул”Христо
Белчев”, № 8, представлявано от управителя Красимира Господинова Абаджиева,
вх.№ РД-07-2122 от 09.09.2013 – 11.39 часа.
В плика се намериха три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”,
Плик № 2 „Техническо предложение” и Плик № 3 „Ценово предложение” със следното
съдържание:
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
25 948.00 (двадесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева без ДДС
31137.60 (тридесет и една хиляди сто тридесет и седем лева и шестдесет ст.) лева
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с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

12 974
12 974

25 948

Срок за организиране на всяко едно обучение- 3 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/

3

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

3

6

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3. Административни сведения за участника (Образец № 3);
4. Копие от документа за регистрация;
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец № 4;
6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 5;
7. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
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8. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
9. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10. Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11. Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. Образец №10 ведно с 8 референции, регистър на издадените сертификати и
регистрационна книга на завършилите обучение
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12. Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и
четирима лектори
13. Автобиографии на експертите- Образец №12- 6 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
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За предложения координатор липсват доказателства, че през последните три
години е координирал дейностите по логистика на минимум три обучения за възрастни
по различни теми.
За обучителя К.Б.. липсват доказателства, от които да е видно, че има
специфичен опит в сферата на обучението «Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност” не по-малко от три години или участие като обучител в минимум два
броя обучения в сферата на обучението или еквивалентно, както и в сферата на
обучението «Обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно
положение” не по-малко от три години или участие като обучител в минимум два броя
обучения в сферата на обучението или еквивалентно.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
14. Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 6 бр.
15. Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14;
16. Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на
обученията в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на
услугата
17. Подписан проекто-договор

Плик № 3 – с подател Тренинг Фактори ДЗЗД гр.София 1421,
жк.”Лозенец”, ул.”Липа” 13, ап.32, представлявано от управителя Ренета Пеева
Монова, вх.№ РД-07-2139 от 10.09.2013 – 10.38 часа.
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
28 600.00 (двадесет и осем хиляди и шестстотин) лева без ДДС
34 320.00 (тридесет и четири хиляди триста и двадесет) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)
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1.
2.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

14 300
14 300

28 600

Срок за организиране на обученията общо- 3 календарни дни.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/

2

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

1

3

Съгласно условията на Възложителя предложенията срок на всяко от
обученията, предмет на поръчката, не трябва да надвишава 15 календарни дни и не
може да бъде по-кратък от 3 календарни дни.

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
2. Административни сведения за участника (Образец № 3), както и за
дружествата, от които се състои;
3. Копие от документа за регистрация на участника, както и на съставните му
дружества;
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец № 4 от участника, както и от съставните му дружества;
5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 5 от участника, както и от съставните му дружества;
6. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
7. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8. Декларацията е приложена и от
съставните на участника дружества;
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8. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9. Декларацията е приложена и от съставните на участника
дружества;
9. Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010г., 2011г. и 2012г.)
или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
10. Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. Образец №10 ведно с 5 референции,копие от регистърна книга за
сертификати- 2 бр, договор за услуга- 6 бр,.
11. Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. от
съставно на участника дружество - Образец №10 ведно с 3 референции и
договор за услуга- 3 бр.;
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12. Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и
четирима лектори
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13. Автобиографии на експертите- Образец №12- 6 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ
на минималните изисквания на възложителя.
14. Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 6 бр.
15. Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14; Декларацията е приложена и от съставните на
участника дружества
16. Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на
обученията в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на
услугата
17. Договор за гражданско дружество
Плик № 4 - с подател „Адженда тренинг солюшънс” ООД– гр.София,
ул.”Братя Чакрин” № 16, представлявано от управителя Светлин Иванов, вх.№
РД-07-2145 от 11.09.2013 – 10.59 часа.
В плика се намериха:
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
24 950.00 (двадесет и четири хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС
29 940.00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност

1.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/

(лв. без ДДС)

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

12 473
12 477

24 950

Срок за организиране на всяко едно обучение- 3 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
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Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции – екипна
ефективност/изнесено обучение/

3

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

3

6

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3. Административни сведения за участника (Образец № 3;
4. Копие от документа за регистрация;
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец № 4;
6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 5;
7. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
8. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
9. Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14
10. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
11. Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
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2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
12. Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. Образец №10 ведно с 18 референции, Договор за услуга- 5 бр. и
др.документи
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
13. Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и
четирима лектори
14. Автобиографии на експертите- Образец №12- 6 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
15. Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 6 бр.
16. Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на
обученията в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на
услугата
Плик № 5 – с подател „Авангард Персонал Консултинг” ООД– гр.Добрич
жк.”Дружба” бл.34, вх.А, ап.21, представлявано от управителя Миглена Колева
Кирова, вх.№ РД-07-2146 от 11.09.2013 – 11.00 часа.
В плика се намериха:
1.
Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
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27 950.00 (двадесет и седм хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС
33 540.00 (тридесет и три хиляди петстотин и четиридесет) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

14 625.00
13 325.00

27 950.00

Срок за организиране на всяко едно обучение- 3 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

3

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

3

6

2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3.Административни сведения за участника (Образец № 3);
4.Копие от документа за регистрация;
5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП
– Образец № 4- 2 броя- от двама управители на дружеството;
6.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОПОбразец № 5- 2 броя- от двама управители на дружеството;
7. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
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8. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
9. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10.Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си –
копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11.Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. - Образец
№10 ведно с 4 референции
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12.Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и четирима
лектори
13. Автобиографии на експертите- Образец №12- 6 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
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14.Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 6 бр.
15. Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14;
16.Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на обученията
в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на услугата
Плик № 6 – с подател „Китов център” ЕООД– гр.София, ул.”Люлин
планина” 33а, представлявано от управителя Тодор Георгиев Стоянов, вх.№ РД07-2146 от 11.09.2013 – 11.00 часа.
В плика се намериха:
1.Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
27 752.00 (двадесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два) лева без ДДС
33 302.40 (тридесет и три хиляди триста и два лева и четиридесет стотинки) лева
с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

13 876.00
13 876.00

27 752.00

Срок за организиране на всяко едно обучение- 10 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

10

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено

10

15

обучение/
ОБЩО:

20

2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3.Административни сведения за участника (Образец № 3);
4.Копие от документа за регистрация;
5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП
– Образец № 4- 2 броя;
6.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОПОбразец № 5- 2 броя;
7.Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
8.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
9. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10.Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си –
копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11.Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. - Образец
№10 ведно с 6 референции, 1 договор за поръчка и протоколи за издадени
сертификати
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
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За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12.Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител (координатор) и трима лектори
13.Автобиографии на експертите- Образец №12- 4 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
14.Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 4 бр.
15.Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14;
16.Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на обученията
в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на услугата
Плик № 7 – с подател „Европартнер” ЕООД– гр.Кърджали, ул.”Сан
Стефано” 32, ап.13, представлявано от управителя Нина Стефанова Сандева, вх.№
РД-07-2156 от 11.09.2013 – 15.00 часа.
В плика се намериха:
1.Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
21 660.00 (двадесет и една хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС
25 992.00 (двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

10 830.00
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2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

10 830.00

21 660.00

Срок за организиране на всяко едно обучение- 3 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

3

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

3

6

2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3.Административни сведения за участника (Образец № 3);
4.Копие от документа за регистрация;
5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП
– Образец № 4;
6.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОПОбразец № 5;
10. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
11. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
12. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10.Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си –
копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
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От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11.Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. - Образец
№10 ведно с 4 референции и копие от регистърна книга на издадени
сертификати.
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за технически възможности, а именно:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
12.Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор и шест
лектори
14. Автобиографии на експертите- Образец №12- 8 броя ведно с доказателства за
професионален опит и квалификация.
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип ОТГОВАРЯ на
минималните изисквания на възложителя.
14.Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 8 бр.
10. Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14;
16.Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на обученията
в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на услугата
17. Подписан проект на договор.
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Плик № 8 – с подател „Габи тур” ЕООД– гр.Кърджали, бул.”България”
74,, представлявано от управителя Михаела Кирилова Кирчева, вх.№ РД-07-2160
от 11.09.2013 – 16.57 часа.
В плика се намериха:
1.Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
33 800.00 (тридесет и три хиляди и осемстотин) лева без ДДС
40 560.00 (четиридесет хиляди петстотин и шестдесет) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
Стойност

№

Дейност

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

(лв. без ДДС)

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

16 900.00
16 900.00

33 800.00

Срок за организиране на всяко едно обучение- 10 календарни дни- считано от
получаване на заявка от възложителя.
Срокът е формиран, както следва:

№

Дейност

срок

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

10

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

10

20

2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3.Административни сведения за участника (Образец № 3);
4.Копие от документа за регистрация;
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5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП
– Образец № 4;
6.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОПОбразец № 5;
13. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 6;
14. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка- Образец 8;
15. Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за последните
три приключени финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Образец № 9;
10.Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си –
копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 40 000.00 лв. (четиридесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
11.Списък на организирани и проведени обучения за последните 3 год. - Образец
№10 ведно с 1 референция
От доказателствата е видно, че участникът НЕ ОТГОВАРЯ
Минималните изисквания за технически възможности, а именно:

на

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, участникът следва да докаже опит в:
Организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18 г. възраст)
през последните 3 (три) години чрез проведени най- малко 3 (три) обучения по
различни теми, в това число на поне едно обучение по всяка конкретна тема предмет на
поръчката или еквивалентно, считано от крайната дата за подаване на оферти по
настоящата поръчка.
Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 50 обучени лица, на
които са издадени сертификати за успешно преминато обучение.
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12.Списък на експерти предлагани от участника за изпълнение на поръчкатаОбразец №11; Участникът предлага един ръководител, един координатор, един
асистент по логистиката и четирима лектори
13.Автобиографии на експертите- Образец №12- 7 броя . Автобиографиите на
Лектор 1, 2, 3 и 4 не са подписани и подпечатани от участника.
За членовете на екипа не са приложени доказателства за покриване на
минималните изисквания .
От доказателствата е видно, че предложения от участника екип НЕ ОТГОВАРЯ
на минималните изисквания на възложителя.
14.Декларации за разположение от предложените експерти - Образец №13- 7 бр.
Декларацията на координатора е само попълнена, но не е подписана от
координатора и подписана и подпечатана от участника.
Декларациите на асистент-логистика, Лектор 1, 2, 3 и 4 не са подписани и
подпечатани от участника.
15.Декларация за приемане на условията на проекто-договора по чл.56 ал.1 т.12
от ЗОП – Образец №14;
16.Техническо предложение на участника – Образец 15 ведно с концепция
(програма и методика на обучението) за организирането и провеждането на обученията
в т.ч. логистиката и работен план-график за изпълнение на услугата
17. Подписан проект на договор.
След разглеждане и проверка на получените 8 (осем) бр. оферти, Комисията
констатира, че офертите подадени от: „Тренинг фактори” ДЗЗД и „Габи Тур” ЕООД не
отговарят в пълна степен на изискванията на възложителя поради изложените по-горе
бележки към представените документи.
Поради изложеното по-горе, Комисията
РЕШИ:
ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на
оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с
предмет: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на
служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно
договор № ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките
ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК следните участници:
1.„Тренинг фактори” ДЗЗД и
2.„Габи Тур” ЕООД
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Комисията констатира, че останалите получени оферти съдържат всички
изискуеми от Възложителя документи за участие.
Съгласно условията на Възложителя критерият за възлагане на обществената
поръчка е “икономически най – изгодна оферта”.
Определената методика за оценка е следната:
Указания за определяне на Комплекса оценка (КО) на офертата
Оценката се извършва по посочените показатели и съгласно следната формула:
КО = Цх70%+Сх30%
Показатели за оценка: Предлагана цена (Ц)- 70% и Срок за организиране на
обученията (С)- 30%
Предлагана цена- максимална оценка 100 точки, формира се по следния начин:
Ц=(Цmin/Цi)x100
Цi е предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на
съответния участник. Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС,
съгласно ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.
Срок за организиране на обученията в календарни дни- максимална оценка 100
точки. Представлява предложения от участника срок за организиране на обученията,
включващ времето от получаване на заявка от възложителя за организиране на
обученията, до датата на писмено уведомяване на възложителя за организирано
обучение. Предложеният срок за организиране на всяко от обученията, предмет на
поръчката, не трябва да надвишава 15 календарни дни и не може да бъде по-кратък
от 3 календарни дни.
С=(Сmin/Ci)x100
Cmin- минимален срок в календарни дни за организиране на обученията на
участника, предложил най-кратък срок за организиране на обученията
Ci- предложен срок за организиране на обученията в календарни дни в
оценяваната оферта.
Комисията приложи методиката за оценка за допуснатите участници, а именно:
„Стик” ЕООД
„Евробул тренинг” ООД,
„Адженда тренинг солюшънс” ООД,
„Авангард Персонал Консултинг” ООД
„Китов център” ООД и
„Европартенер” ЕООД
1.„Стик ЕООД”:
Ц=( 21 660/ 33852)х 100= 44,7891
С= (6/6) х 100= 100
КО= 44,7891х 70% + 100 х 30 % = 74,7891
2.„Евробул тренинг” ООД:
Ц=( 21 660/ 25948)х 100= 58,4322
С= (6/6) х 100= 100
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КО= 58,4322 х 70% + 100 х 30 % = 88,4322
3. „Адженда тренинг солюшънс” ООД:
Ц=( 21 660/ 24950)х 100= 60,7695
С= (6/6) х 100= 100
КО= 60,7695х 70% + 100 х 30 % = 90,7695
4.„Авангард Персонал Консултинг” ООД:
Ц=( 21 660/ 27950)х 100= 54,2469
С= (6/6) х 100= 100
КО= 54,2469х 70% + 100 х 30 % = 84,2469
5.„Китов център” ООД:
Ц=( 21 660/ 27752)х 100= 54,6339
С= (6/6) х 100= 100
КО= 54,6339х 70% + 100 х 30 % = 63,6339
6. „Европартенер” ЕООД:
Ц=( 21 660/ 21 660)х 100= 100
С= (6/6) х 100= 100
КО= 100 х 70% + 100 х 30 % = 100

№

участник

цена срок Цх70% Сх30%

КО

класиране

1 „Стик” ЕООД

33852

6

44,7891

30

74,7891

5

2 „Евробул тренинг” ООД

25948

6

58,4322

30

88,4322

3

3 „Адженда тренинг солюшънс” ООД

24950

6

60,7695

30

90,7695

2

4 „Авангард Персонал Консултинг” ООД 27950

6

54,2469

30

84,2469

4

5 "Китов център" ЕООД

27752

20

54,6339

9

63,6339

6

6 "Европартнер" ЕООД

21 660

6

70

30

100

1

След разглеждане и оценяване на останалите постъпили оферти за избор на
изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет:
„Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в
Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор №
ЦА12-22-18/03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”,
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
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BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК, и с оглед изпълнението на Заповед № РД-09201/12.09.2013 г. на Областния управител на област Кърджали с определен критерии за
оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, Комисията

РЕШИ:
1. КЛАСИРА кандидатите за изпълнители, както следва :
•
I-во място: офертата на „Европартнер” ЕООД– гр.Кърджали,
ул.”Сан Стефано” 32, ап.13, представлявано от управителя Нина Стефанова Сандева,
вх.№ РД-07-2156 от 11.09.2013 – 15.00 часа с КО= 100
•
II-ро място: офертата на „Адженда тренинг солюшънс” ООД–
гр.София, ул.”Братя Чакрин” № 16, представлявано от управителя Светлин Иванов,
вх.№ РД-07-2145 от 11.09.2013 – 10.59 часа с КО= 90,7695
•
III-то място: офертата на „Евробул тренинг” ООД– гр.София,
ул”Христо Белчев”, № 8, представлявано от управителя Красимира Господинова
Абаджиева, вх.№ РД-07-2122 от 09.09.2013 – 11.39 часа с КО= 88,4322
•
IV-то място: офертата на „Авангард Персонал Консултинг” ООД–
гр.Добрич жк.”Дружба” бл.34, вх.А, ап.21, представлявано от управителя Миглена
Колева Кирова, вх.№ РД-07-2146 от 11.09.2013 – 11.00 часа с КО= 84,2469
•
V-то място: офертата на „Стик” ЕООД гр.Варна 9000, ул.”Велес” 19,
партерен етаж, представлявано от управителя Кирил Недков Недков, вх.№ РД-07-2120
от 09.09.2013 – 11.20 часа с КО= 74,7891
•
VI- то място: офертата на „Китов център” ЕООД– гр.София,
ул.”Люлин планина” 33а, представлявано от управителя Тодор Георгиев Стоянов, вх.№
РД-07-2146 от 11.09.2013 – 11.00 часа с КО= 63,6339
Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на
Областния управител на област Кърджали за утвърждаване, съгласно чл.101г ал.2 ЗОП.
Заседанието на комисията се закри в 17.30 на 26.09.2013 часа.
Протоколът се състави на 26.09.2013г. в два еднообразни екземпляра.
Председател:……………/п/………………
/Даниела Петрова/
Членове:

1…………/п/……………
/Миглена Ралева/

2……………/п/……………
/Христина Кандилова/

3…………/п/……………
/Гергана Илчева/

4. ………….…/п/……………
/Николай Карагеоргиев/

Изготвил протокола: Даниела Петрова

/п/
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