УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗЕТ ШАБАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПРОТОКОЛ
за оценка на оферти
Днес на 19.08.2014 г. от 13:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ- Ардино”, на основание Заповед
№19 от 18.08.2014 г. за назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на офертите за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
предпроектни проучвания и изследвания за изпълнение на проект за подготвителна
техническа помощ с Местни инициативни групи/ МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия”, по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-101 от 23.05.2014 г. по
мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за
развитие на Селските Райони /ПРСР/ ЗА 2007-2013 г. между Министерство на земеделието и
храните, ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ - Ардино” ,се проведе
заседание на комисията в състав:
1. Азис Мурад - изп. директор на СНЦ „МИГ - Ардино”
2. Юджел Шакир - експерт по прилагане на СМР към СНЦ „МИГ - Ардино”
3. Мефкюре Емрула - счетоводител на СНЦ „МИГ - Ардино
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
В определеният срок в публичната покана в офиса на СНЦ „МИГ - Ардино” е постъпила
следната оферта:

№ по
Наименование на участника
ред

1.

„ИМА БАЛКАНИ” ЕООД
гр. София.

Дата на подаване
на офертата
18.08.2014 г . - 13:15 ч.

Входящ номер на офертата
№114/18.08.2014 г.

Членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35 от
ЗОП.
Комисията отвори офертата на участника.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
I. „ИМА БАЛКАНИ” ЕООД гр. София. Участникът е представил всички изискуеми документи,
посочени от Възложителя в документацията за участие и публичната покана публикувана в РОП с
уникален код 9032512. Офертата на участника отговаря на критериите за подбор посочени от
Възложителя.
Комисията премина към разглеждане на офертата на участника с цел установяване на
съответствието им с критериите за подбор посочени от възложителя.
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1.Минимални изисквания за техническите възможности:

№ по
ред

1.

2.

„ИМА БАЛКАНИ”
ЕООД гр. София

Критерий за подбор

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е
да
изпълнил най-малко един договор, с предмет, сходен с
предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от
крайния срок за подаване на офертата. За сходни на
предмета на поръчката договори се приема, че са договори
за разработване на проект или представяне на консултантски
услуги при изготвянето на проекти.
Участникът трябва да разполага с филиал или да е свързано
да
с италианска компания, извършваща дейността си в Област
Филиал в Италия:
Сардиния.
„ИМА” Срл, гр. Каляри

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията;
Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника.
Предложените технически параметри от участника съвпадат с изискванията на възложителя.
Комисията премина към разглеждане на ценовата оферта.
Участникът за изпълнение на поръчката предлага обща цена в размер на 7 000.00 лв. с
включен ДДС.
Комисията провери цената за изпълнение на съответната дейност да не надвишава
посочената максимална стойност за съответната дейност, определена по бюджета на проекта.
Предложената цена не надвишава 7 000.00 лв. максималната цена по проекта.
Критерий за оценка на офертите е предложена най-ниска цена, но тъй като е получена само една
оферта и тя отговаря на изискванията на възложителя, комисията предлага на Възложителя
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предпроектни проучвания и
изследвания за изпълнение на проект за подготвителна техническа помощ с Местни
инициативни групи/ МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия”, по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №РД 50-101 от 23.05 2014 г. по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие
на Селските Райони /ПРСР/ ЗА 2007-2013 г. между Министерство на земеделието и храните,
ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ - Ардино” да бъде „ИМА
БАЛКАНИ” ЕООД гр.София Филиал в Италия: „ИМА” Срл, гр. Каляри.
Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 20.08.2014 г.
1. Азис Мурад
2. Юджел Шакир
3. Мефюоре Емрула
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