
УТВЪРЖДАВ 
ИЗЕТ Ш АВДР

ПРЕДСЕДА М ИГ-АРДИ НО’

П Р О Т О К О Л  
за оценка на оферти

тт -  „я ?7 02 2015 г от 13 00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ -  Ардино”, на основание
ч ?  № 0 4  от 27 02 2015 г за назначаване на комисия за разглеждане, оценяване и 
Заповед №04 от 2/.U/.Zи id „МЛ7ПТЯТ ня обявена публична покана за възлагане на
класиране на офертите получени е р у ^  ^ ^  провеждане на обучения и форум за
обществена поръчкас: щ е д м ■ ” Р членовете на екипа, УС, бенефициенти и
популяризиране, местно развитие па СНЦ „МИГ -  Ардино» по
местни п и  р > 1Q2011 г. за предоставяне на финансова помош по мярка
Лп П" Т , i  ^  ат гш Г м ес-ж о  развитие” и но мярка „Управление на Местни 
„Прилагане настрат^ „ 0СТИгане на обществена активност на
Г Т Г а Г т е ^ Г ;™ Т ™ е  и/ипнативин групн, прилагащи стр^егпи за местно 
развитие” от ПРСР 2007-2013 г.” , се проведе заседание на комисията в съста .

Ппедседател: Гьокчен Емин — правоспособен юрист
Членове: 1. Вейсел Акиф -  асистент към ЗАП на СНЦ „МИГ -  Ардино

2. Юджел Шакир -  експерт СМР към ЗАП на СНЦ „МИГ -  Ардино

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

В определеният срок в публичната покана в офиса на СНЦ „МИГ -  Ардино са 
постъпили следните оферти.

№ Наименование на участника Дата на подаване 
на офертата

Входящ номер на офертата

1. “Кей ди консултант” ЕООД 25.02.2015 г. -  15:20 ч. №15/25.02.2015 г.

2. „Атлас травелс” ЕООД 26.02.2015 г. — 10:45 ч. №16/26.02.2015 г.

3. Фондация „Разпространение 
на знание и социални 
дейности — Авицена”_________

26.02.2015 г. — 11:50 ч. №17/26.02.2015 г.

Членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35

°ТЗОГКомисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към 
отварянето им по реда на постъпването им.

След отварянето на офертите комисията обявяви ценовите предложения.



№ по ред Име на участника Предложена обща цена е 
включен ДДС

1.
“Кей ди консултинг” ЕООД 29 760.00 лв.

2.
„Атлас травелс” ЕООД 40 553.00 лв.

3.
Фондация „Разпространение на знание и 
социални дейности -  Авицена”

39 251.00 лв.

Комисията разгледа офертите на участниците.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

I. “Кей ди консултинг” ЕООД
Участникът не е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

документацията за участие и публичната покана публикувана в РОП с уникален код 9038976 
от 17.02.2015 г. Офертата на участника не отговаря на критериите за подбор посочени от 
Възложителя.

Комисията констатира следните нередовности и липсващи документи в съдържанието 
на офертата:

I. Съгласно предварително обявените условия в изискванията към участниците и 
публичната покана - участникът трябва на представи:

• списък на изпълнените услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за 
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с заверено 
копие на: препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро 
изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, 
период/срок на изпълнение, дейности и стойност. Участникът е представил този списък, но 
към същия не е представил доказателства за добро изпълнение на услуга за организиране и 
провеждане на обучение с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на 
Стратегии за местно развитие /СМР/ с МИГ -и от чужбина /ЕС/ прилагащи подхода ЛИДЕР.

Заключение: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя. 
Комисията реши да не разгледа техническата и ценовата оферта на участника.

II. „Атлас травелс” ЕООД
Участникът не е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

документацията за участие и публичната покана публикувана в РОП с уникален код 9038976 
от 17.02.2015 г. Офертата на участника не отговаря на критериите за подбор посочени от 
Възложителя.

Комисията констатира следните нередовности и липсващи документи в съдържанието 
на офертата:

1. Съгласно предварително обявените условия в изискванията към участниците и 
публичната покана - участникът трябва на представи:

• списък на изпълнените услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за 
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с заверено 
копие на: препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро 
изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, 
период/срок на изпълнение, дейности и стойност. Участникът е представил този списък, но в 
същия не присъства услуга за организиране и провеждане на обучение с цел обмяна на опит



и добри практики ири прилагането на Стратетии за меотно развитие /СМР/ с МИГ-и от 

чужбина /ЕС/ прилагащи подхода ЛИДЕР.

Заключение: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя. 
Комисията реши да не разгледа техническата и ценовата оферта на участника.

III Фондации „Разпространение на знание и социални дейности -  Авицена”
Участникът" представил всички изискуеми документи, посочени от Възложи™* в 

документацията за участие и публичната покана публикувана в РОП с уникален код 903 
от 17.02.2015 г. Офертата на участника отговаря на критериите за под ор посочени

ВЪЗЛ0“ а™ю,ение: Офертата на участника отговаря на изискваният на Възложителя. 
Комисията реши да разгледа техническата и ценовата оферта на участника.

Комисията премина към разглеждане на офертата на участника с цел установяване на 
съответствието им с критериите за подбор посочени от възложителя.

1 . Минимални изисквания за техническите възможности:

№
по
ред

Критерий за подбор Кей ди 
консултинг” 

ЕООД

„Атлас
травелс”

ЕООД

Фондация 
,Разпростра 

нение на 
знание и 
социални 

дейности -  
Авицена”

Участникът, самостоятелно или съвместно, 
трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) 
услуги, с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, за последните 3 години, считано 
от датата на подаване на офертата. За 
сходни на предмета на поръчката услуги се 
приема, че са услуги за организиране на 
обучения и провеждане на обучения за 
възрастни. Една от трите услуги трябва да е 
организиране и провеждане на обучение с 
цел обмяна на опит и добри практики при 
прилагането на Стратегии за местно 
развитие /СМР/ с МИГ-и от чужбина /ЕС/ 
прилагащи подхода ЛИДЕР.

не отговаря 
на

изисквания

та на 
възложителя

не отговаря 
на

изисквания

та на 
възложителя

да

Участникът трябва да разполга с екип от 
експерти, притежаващи необходимата 
професионална квалификация и опит, както 
следва:
1. Ръководител екип - Образование - 
Висше, професионално направление 
икономика или публична администрация 
или бизнес администрация (стопанско 
управление) или право; Общ професионален 
опит - 5 години опит; Специфичен опит, 
свързан с предмета на поръчката - участие в 
управлението на проекти, насочени към 
обучения на възрастни лица, изготвяне на 
планове и стратегии и/или извършване на 
обучение, разработване на методически

да да да



указания и/или процедурни правила и/или 
наръчници за изпълнение на обучения на 
възрасни лица, обучения (разработване на 
учебно съдържание и осигуряване на 
лектори), опит при организиране, 
провеждане и отчитане на изнесени 
обучения.
2. Експерт по разработване на процедури за 
изпълнение на СМР - Образование -Висше, 
професионално направление финанси или 
икономика; Общ професионален опит - 3 
години професионален опит в областта на 
финансовото управление и планиране; 
Специфичен опит, свързан с предмета на 
поръчката - опит в работа с или за местни, 
регионални и/или централни органи на 
властта; опит при изготвянето на процедури 
за изпълнение на СМР; опит в 
предоставянето на обучения (разработване 
на учебно съдържание и/или лектор).
3. Експерт „Обучение на местни лидери за 
повишаване на обществената активност“ - 
образование - Висше, професионално 
направление публична администрация, 
психология, обществени, хуманитарни, 
юридическо и/или икономическо 
образование — степен магистър; Общ 
професионален опит- 3 години 
професионален опит обучение на възрастни 
лица; Специфичен опит, свързан с предмета 
на поръчката - опит в предоставянето на 
обучения (разработване на учебно 
съдържание и/или лектор);
4. Експерт „Разработване и управление на 
стратегии за местно развитие /СМР/’ - 
Образование - Висше, професионално 
направление финанси или икономика; Общ 
професионален опит- 3 години 
професионален опит в областта на 
финансовото управление и планиране; опит 
в работа с или за местни, регионални и/или 
централни органи на властта; опит при 
разработване и управление на стратегии за 
местно развитие;
опит в предоставянето на обучения 
(разработване на учебно съдържание и/или 
лектор);
5. Експерт „Разработване на индикатори на 
стратегии за местно развитие /СМР/”- 
Образование - Висше, професионално 
направление публична администрация, 
психология, обществени, хуманитарни, 
юридическо и/или икономическо 
образование -  степен магистър; 3 години 
професионален опит обучение на възрастни



лица; опит в предоставянето на обучения 
(разработване на учебно съдържание и/или 
лектор);
6. Експерт по мениджмънт /стимулиране на 
предприемачеств/ - Образование - Висше, 
професионално направление финанси или 
икономика; 3 години професионален опит 
в областта на финансовото управление и 
планиране - опит в работа с или за 
местни, регионални и/или централни органи 
на властта; опит в предоставянето на 
обучения (разработване на учебно
съдържание и/или лектор);________________ |_____________ |______________________

Заключение: Офертите на участниците “Кей ди консултинг” ЕООД и „Атлас 
травелс” ЕООД не отговарят на изискванията, офертата на Фондация „Разпространение 
на знание и социални дейности -  Авицена” отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника 
Фондация „Разпространение на знание и социални дейности -  Авицена”. Предложените 
технически параметри от участника съвпадат с изискванията на възложителя.

Комисията премина към разглеждане на ценовата оферта на Фондация 
„Разпространение на знание и социални дейности -  Авицена”.

Участникът Фондация „Разпространение на знание и социални дейности -  Авицена” 
за изпълнение на поръчката предлага обща цена в размер на 39 251.00 лв. с включен 
ДДС, като по обособени позиции е както следва;

Обособена позиция №1; Обучение на ЗАП/УС/ Бенефициенти -  общо 7 души в 
чужбина с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на СМР -  15 741.00 лв. 
с включен ДДС.

Обособена позиция №2: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване на процедури 
за изпълнение на СМР” за З/три/ дни на общо 11 души -  3 591.00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция №3: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване и управление 
на СМР” за З/три/ дни на общо 11 души -  3 591.00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция №4: Обучение на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ -  Ардино” на тема: 
„Разработване на индикаторите на СМР” за 2 /два/ дни на общо 11 души -  1 935.00 лв. с 
включен ДДС.

Обособена позиция №5: Организиране и провеждане на форум Лидер за 50 души -  3
138.00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция №6: Организиране и провеждане на информационна кампания в 
седем населени места от територията на МИГ за оповестяване на резултатите от 
прилагането на СМР -  3 136.00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция №7: Обучение за стимулиране на предприемачеството. 
Еднодневни 2 броя обучения като всяко за 25 души -  4 059.00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция №8: Организиране на обучение за местни лидери за повишаване 
на обществената активност на територията и изграждане на партньорски мрежи -  4
060.00 лв. с включен ДДС.

Комисията провери цените за изпълнение на съответната дейност да не надвишава 
посочената максимална стойност за съответната дейност, определена по бюджета на 
проекта. Предложените цени не надвишават максималните цени по проекта.

Критерият за оценяване е най-ниска цена.

Въз основа на горното, комисията взе следното



РЕШЕНИЕ:

Предлага на Възложителя следното класиране:
• На първо място - Фондация „Разпространение на знание и социални 

дейности -  Авицена”;

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за 
утвърждение на 04.03.2015 г.

Председател: Гьокчен Емин 

Членове: 1. Вейсел Акиф

2. Юджел Шакир


