
УТВЪРЖДАВАМ 
ИЗЕТ ШАБАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ

П Р О Т О К О Л  
за оценка на оферти

Днес на 06.08.2014 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация -  
Ардино, на основание Заповед №16 от 06.08.2014 г. за назначаване на комисия за разглеждане 
и оценяване на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, 
информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенифициенти и местни лидери, 
по 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. ВейселАкиф -  асистент към ЗАП на СНЦ „МИГ -  Ардино”
3. Димитрина Александрова -  член на У С 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:

№ Наименование на участника Дата на подаване 
на офертата

Входящ номер на офертата

1. Фондация „Разпространении на 
знание и социални дейности -  
Авицена”

06.08.2014 г , -  10:35 ч. №106/06.08.2014 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. Фондация „Разпространения на знание и социални дейности -  Авицена”
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

документацията за участие и публичната покана публикувана в РОП с уникален код 9032254. 
Офертата на участника отговаря на критериите за подбор посочени от Възложителя.

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя;



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 Фондация 
„Разпространении на 
знание и социални 

дейности -  Авицена”

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е 
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 
организиране на обучения и провеждане на обучения за 
възрастни, 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.

да

2. Участникът трябва да разполга с екип от експерти, 
притежаващи необходимата професионална квалификация и 
опит, съответстващи на спецификата на поръчката, описани в 
техническите спесификации, както следва: Екип за 
управление и изпълнение с минимум:
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 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 изготвяне на бизнес план по мерките на СМР, 
мониторинг и отчитане - 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 бизнес план, проекти и 
стратегии; мониторинг и отчитане; 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

да



на възрастни лица; Специфичен опит, свързан с предмета на 
поръчката - опит в предоставянето на обучения ( разработване 
на учебно съдържание и/или лектор);

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 73 286.00 
лв. с включен ДДС, като по обособени позиции е както следва:

Обособена позиция №1: Обучение на общо 15 членове, от които 4 души от екипа 
на ЗАП, 7 души -  УС на СНЦ „МИГ -  Ардино” и 4 души от бенефициентите в чужбина 
с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на СМР -  37 480.00 лв. с 
включен ДДС;

Обособена позиция №2: Двудневни обучения на общо 7 души, които са членове от 
ЗАП/УС и бенефициенти с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на 
СМР с други Местни инициативни групи от страната -  2 287.00 лв. с включен ДДС;

Обособена позиция №3: Тридневни обучения на членове от ЗАП/УС и 
бенефициенти с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на СМР с други 
Местни инициативни групи от страната -  3 949.00 лв. с включен ДДС;

Обособена позиция №4: Обучение на ЗАП и УС на тема: „Разработване и 
изпълнение на бизнес план по мерките на СМР” -  1 946.00 лв. с включен Д ДС;

Обособена позиция №5: Обучение на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ -  Ардино” на тема: 
„Мониторинг и отчитане на изпълнението на одобрените по СМР проекти” -  1 468.00 
лв. с включен ДДС;

Обособена позиция №6: Тридневен семинар в гр. Ардино с участието на 
представители на местните инициативни групи от България и други страни за 
прилагането на лидер през новият планов период 2014-2020 г. -  17 156.00 лв. с включен 
ДДС;

Обособена позиция №7: Обучение за одобрените към СМР на СНЦ „МИГ -  
Ардино” бенифициенти на тема: „Изпълнение и отчитане на проекти към СМР” -  4 
500.00 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 -  4 500.00 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.

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: 
“Организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, 
информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенифициенти и местни 
лидери, по 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 Фондация 
„Разпространения на знание и социални дейности -  Авицена”.

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя 
за утвърждение на 07.08.2014 г.

1. Азис Мурад

2. Вейсел Акиф

3. Димитрина Александро]


