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П Р О Т О К О Л  
за оценка на оферти

Днес на 18.08.2014 г. от 15:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ -  Ардино”, на основание 
Заповед №18 от 15.08.2014 г. за назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на 
офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Избор на 
изпълнител за извършване на проучвания за инвестиционни намерения, потенциала за 
развитие, анализ и оценка на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ -  Ардино “ 
по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 
„Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни 
инициативни групи, придобиване на уменния и постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 
развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”, 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 -  Ард ино”
3. Мефюоре Емрула -  счетоводител 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” 
постъпиха следните оферти:

№ Наименование на участника Дата на подаване 
на офертата

Входящ номер на 
офертата

1 „Институт за социални 
изследвания и маркетинг- 
МБМД” ЕООД гр. София

15.08.2014 г. №108/15.08.2014 г.

2 „Бенч Марк Груп” АД 
гр. София

15.08.2014 г. №109/15.08.2014 г.

3 „Национално сдружение на 
малкия и среден бизнес” 

гр. София

15.08.2014 г. №110/15.08.2014 г.

4 „Евро Партнърс Консулт” 
ООД, гр. София

18.08.2014 г. №111/18.08.2014 г.

5 „Ес Пи Консулт БГ” ООД 
г р . Шумен

18.08.2014 г №112/18.08.2014 г

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

%



Комисията разгледа офертите по реда на постъпването им в офиса на СНЦ „МИГ -  
Ардино“ по реда на постъпването им.

1 .Офертата на „Институт за социални изследвания и маркетинг - МБМД” ЕООД, 
гр. София съдържа:

- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на тази в запитването;
- Цена, включваща и описание на ДДС;
- Валидност на офертата.

Оферентът „Институт за социални изследвания и маркетинг - МБМД” ЕООД, гр. София 
изразява готовност за изпълнение на поръчката за общата сума от 13 302,00 лева с включен 
ДДС.

2. Офертата на „Бенч Марк Груп” АД, гр. София съдържа:
- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на тази в запитването;
- Цена, включваща и описание на ДДС;
- Валидност на офертата.

Оферентът „Бенч Марк Груп” АД, гр. София изразява готовност за изпълнение на поръчката 
за общата сума от 10 440,00 лева с включен ДДС.

3. Офертата на „Национално сдружение на малкия и среден бизнес”, гр. София 
съдържа:

- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на тази в запитването;
- Цена, включваща и описание на ДДС;
- Валидност на офертата.

Оферентът „Национално сдружение на малкия и среден бизнес”, гр. София изразява 
готовност за изпълнение на поръчката за общата сума от 11 400,00 лева с включен ДДС.

4. Офертата на „Евро Партнърс Консулт” ООД, гр. София сдържа:
- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на тази в запитването;
- Цена, включваща и описание на ДДС;
- Валидност на офертата.

Оферентът „Евро Партнърс Консулт” ООД, гр. София изразява готовност за изпълнение на 
поръчката за общата сума от 10 395,00 лева с включен ДДС.

5. Офертата на „Ес Пи Консулт БГ” ООД, гр . Шумен съсдържа:
- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на тази в запитването;
- Цена, включваща и описание на ДДС;
- Валидност на офертата.

Оферентът „Ес Пи Консулт БГ” ООД, гр . Шумен изразява готовност за изпълнение на 
поръчката за общата сума от 12 531,60 лева с включен Д ДС.

Предложените технически параметри от петте оферента съвпадат с изискванията на 
възложителя в документацията за участие и публичната покана в РОП с уникален код 9032519.

Комисията премина към разглеждане на ценовата оферта.
Общата стойност на договора не може да надвишава 13 800.00 лв. с включен ДДС, като 
максималните стойности на офертите по обособени позиции, е както следва:



Обособена позиция №1: „Проучване на инвестиционни намерения на потенциални 
бенефициенти на територията на МИГ - Ардино по Ос ЛИДЕР. Оценка за реализиране на 
възможностите на намеренията.” - 4 600 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №2: „Проучване на потенциала за развитие на територията на МИГ”- 4 600 
лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №3: "Анализ и оценка на изпълнението на Стратегията за местно развитие 
на СНЦ"МИГ - Ардино" относно постигане на заложените в нея цели" - 4 600 лв. с включен

Участниците в своите оферти посочват освен обща цена за изпълнение на услугата и 
цена за изпълнение на съответната дейност, която не може да надвишава посочената по-горе 
максимална стойност за съответната позиция, определена по бюджета на проекта. Оферта, 
която съдържа цени по-високи от стойносттите обявени от Възложителя, няма да бъде 
разглеждана, оценявана и класирана.

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.

Критерий за оценка на офертите е предложена най-ниска цена.

Въз основа на този критерий комисията предлага на Възложителя следното класиране на 
офертите:

• На първо място - „Евро Партнърс Консулт” ООД, гр. София с предложена 
обща цена от 10 395,00 лева с включен ДДС.

• На второ място - „Бенч Марк Груп” АД, гр. София с предложена обща цена от 
10 440,00 лева с включен ДДС.

• На трето място - „Национално сдружение на малкия и среден бизнес”, гр. 
София с предложена обща цена от 11 400,00 лева с включен ДДС.

• На четвърто място - „Ес Пи Консулт БГ” ООД, гр . Шумен с предложена обща 
цена от 12 531,00 лева с включен ДДС.

• На пето място - „Институт за социални изследвания и маркетинг - МБМД” 
ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 13 302,00 лева с включен ДДС.

След така направеното класиране, комисията предлага на Възложителя изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвания за 
инвестиционни намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на Стратегията за 
местно развитие на СНЦ „МИГ -  Ардино ” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за 
предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно 
развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на 
уменния и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.” да 
бъде „Евро Партнърс Консулт” ООД, град София.

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за 
утвърждение на 19.08.2014 г.

ДДС;

1. Азис Мурад

2. Юджел Зафер

3. Мефюоре Емрула


