ПРОТОКОЛ №3
за разглеждане, оценка и класиране на офертите на допуснатите участници за изпълнение на
обществена поръчка с предмет:
„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.0060001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект
BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект
BG16RFOP002-2.006-0002“.
В изпълнение на Заповед № РД 08-63-1/13.08.2018 г. г. на Стамен Янев – Изпълнителен
директор на Българска агенция за инвестиции, комисия в състав:
Председател: Даниела Кунева – юрист, главен експерт дирекция „МИО“ на БАИ.
Членове:
1. Анелия Станчева – младши експерт, дирекция „МИО“ на БАИ.
2. Желяна Йорданова-Блажева – юрист, външен експерт, включен в списъка по чл.
229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с уникален номер: ВЕ-2010
3. Кирила Маринова – инженер, младши експерт дирекция „МИО“ на БАИ.
4. Даяна Попангелова – икономист, младши експерт дирекция „МИО“ на БАИ.
се събра на 16 януари 2019 година в сградата на Българска агенция за инвестиции, гр. София,
ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (втори надпартерен) и започна работа в пълен състав със задача
отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.
Отварянето на цените се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На това публично заседание от работата на комисията присъстваха: адв. Стефан Колев –
представител на „Агенция Стратегма“ ООД, Галина Асенова - пълномощник на „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД; Иван Нейков – представител на Балкански институт по
труда и социалната политика, Теодора Георгиева – представител на „Сиела Норма“ АД, член в
обединението ДЗЗД „Проектно управление БАИ”, Христина Дамянова - пълномощник на
ДЗЗД „Ефективно управление за успешни инвестиции в България“, Иван Желев –
пълномощник на „Консорциум Инвест Мениджмънт 2018“ и Елена Димитрова –
пълномощник на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД. Не присъстваха представители на средствата
за масово осведомяване.
Съгласно Протокол № 2 от работата на Комисията, до отваряне на ценовите
предложения са допуснати следните участници по следните обособени позиции:
„Балкански институт по труда и социалната политика“ - по обособени позиции №
1 и № 2;
ДЗЗД „Проектно управление БАИ”- по обособена позиция № 2;
„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД - по обособени позиции № 1 и № 2;
ДЗЗД “Ефективно управление за успешни инвестиции в България” - по обособена
позиция № 2;
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„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД - по обособени позиции № 1 и № 2;
„Консорциум Инвест Мениджмънт 2018“ - по обособени позиции № 1 и № 2;
„ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД- по обособени позиции №
1 и № 2;
При спазване на изискванията на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, преди да пристъпи към
отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, чиито оферти
отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията обяви резултатите от оценяването на
офертите по показателите за оценка, обхващащи параметри от техническото предложение.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри” и оповести
предложената цена за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции на
допуснатите до оценка участници, а именно:
Име на участника, подал
офертата
Балкански институт по труда и
социалната политика
ДЗЗД „Проектно управление
БАИ”
„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД
ДЗЗД “Ефективно управление
за успешни инвестиции в
България”
ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД
„Консорциум Инвест
Мениджмънт 2018“
„Консорциум Инвест
Мениджмънт 2018“
„ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД

Цена за ОП 1

Цена за ОП 2

84 000 лв. без ДДС

443 000 лв. без ДДС

-

480 000 лв. без ДДС

79 990 лв. без ДДС

386 990 лв. без ДДС
515 678 лв. без ДДС

89 000 лв. без ДДС

-

100 000 лв.

-

-

600 000 лв.

95 252 лв. без ДДС

503 706 лв. без ДДС

С това завърши публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите
предложения в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за организация и
управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две
обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект
BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект
BG16RFOP002-2.006-0002“.
Комисията продължи своята работа при затворени врати.
II. Комисията извърши проверка на съдържанието на Пликовете “Предлагани
ценови параметри” на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя и
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установи, че всички отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и по
форма.
Комисията извърши проверка на съдържанието на Пликовете “Предлагани ценови
параметри” на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя.
Комисията установи, че ценовите предложения на всички Участници отговарят на
изискванията на Възложителя по съдържание и по форма, с изключение на ценовите
предложения на Участник „Консорциум Инвест Мениджмънт 2018“ по двете обособени
позиции.
Участникът не е спазил формата на Образеца, като не става ясно дали в общата стойност,
която предлага за изпълнение на поръчката е включен данък добавена стойност (ДДС) или не
е включен. В случая, неприложима е и разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС), според която, когато не е изрично посочено, че данъкът се
дължи отделно, се приема, че е включен в договорената цена. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП,
прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от Възложителя и включва всички
плащания без ДДС. В тази връзка, Комисията прие, че Участникът не е спазил утвърдения от
Възложителя образец на ценово предложение. Извън оперативната самостоятелност на
Комисията се явява тълкуването на действителната воля на Участника.
Във връзка с горното, Комисията установи, че ценовите предложения по двете обособени
позиции на Участника не са съобразени с изискванията на Възложителя и Закона и не следва
да се приемат за валидни и предложи Участник „Консорциум Инвест Мениджмънт 2018“ за
отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Комисията направи проверка за числови грешки в предложенията на останалите
участници и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите
предложения на участниците са съобразени с изискванията на Възложителя и закона и следва
да се приемат за валидни.
III. Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по
двете обособени позиции по Показател Цп „Ценово предложение”. Изчисленията се
извършиха на база одобрената от Възложителя в методиката, формула:
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100,
ЦПN
където:
ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N;
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на
обществената поръчка (в лева, без ДДС);
ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без
ДДС). Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил найниска цена.
1. Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник
“Балкански институт по труда и социалната политика”, допуснат до оценка по двете
обособени позиции, за които подава оферти.
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За Обособена позиция № 1
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 79 990 /84 000 х 100 = 95,23 точки
ЦПN
За Обособена позиция № 2
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 386 990 /443 000 х 100 = 87,36 точки
ЦПN
2.
Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник ДЗЗД
„Проектно управление БАИ”, допуснат до оценка на предложението по обособена
позиция № 2, за която подава оферта.
За Обособена позиция № 2
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 386 990 /480 000 х 100 = 80,62 точки
ЦПN
3.
Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник
„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД допуснат до оценка по двете обособени позиции, за които
подава оферти:
За Обособена позиция № 1
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 79 990 /79 990 х 100 = 100 точки
ЦПN
За Обособена позиция № 2
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 386 990 /386 990 х 100 = 100 точки
ЦПN
4.
Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Учатник ДЗЗД
“Ефективно управление за успешни инвестиции в България” допуснат до оценка по
обособена позиция № 2, за която подава оферта:
За Обособена позиция № 2
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 386 990 /515 678х 100 = 75,04 точки
ЦПN
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5.
Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник
ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД допуснат до оценка по обособена позиция № 1, за която
подава оферта:
За Обособена позиция № 1
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 79 990 /89 000 х 100 = = 89,88 точки
ЦПN
6.
Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник
„ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, допуснат до оценка по двете
обособени позиции, за които подава оферти:
За Обособена позиция № 1
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 79 990 /95 252 х 100 = 83,98 точки
ЦПN
За Обособена позиция № 2
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 386 990 /503 706 х 100 = 76,83 точки
ЦПN
IV. Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участниците
съобразно методиката за оценка. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен
участник по следния начин:
КОN = ОПN х 0,70 + ОЦПN х 0,30.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.
След извършени изчисления на Комплексната оценка (КО) на участниците,
Комисията обективира резултатите за всяка от обособените позиции в следните таблици:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Име на участника, подал
офертата
Балкански институт по труда и
социалната политика
„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД

Точки по
показател Оп

Точки по
показател Цп

Комплексна
оценка

40

95,23

56,57

60

100

72

60

89,88

68,96

ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българска
агенция за инвестиции и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020г.

„ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД

60

83,98

67,19

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Име на участника, подал офертата
Балкански институт по труда и
социалната политика
ДЗЗД „Проектно управление БАИ”

Точки по
показател Оп

Точки по
показател Цп

Комплексна
оценка

40

87,36

54,21

60

80,62

66,19

60

100

72

80

75,04

78,51

60

76,83

65,05

„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД
ДЗЗД “Ефективно управление за
успешни инвестиции в България”
„ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД

Комисията премина към класиране на участниците въз основа на икономически
най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение
качество/цена, както следва:
По Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на
проект BG16RFOP002-2.006-0001“
1-во място - Участник „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД
2-ро място - Участник „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД
3-то място – Участник „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД
4-то място – Участник „Балкански институт по труда и социалната политика“
По Обособена позиция № 2: Консултантски услуги за организация и управление на
проект BG16RFOP002-2.006-0002“
1-во място - Участник ДЗЗД “Ефективно управление за успешни инвестиции в
България”
2-ро място – Участник „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД
3-то място – Участник ДЗЗД „Проектно управление БАИ”
4-то място – Участник „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД
5-то място – Участник „Балкански институт по труда и социалната политика“
Комисията приключи своята работа на 24 януари 2019 г. по разглеждане, оценка и
класиране на офертите, постъпили в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Консултантски услуги за организация и управление на проекти
BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
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Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на
проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на
проект BG16RFOP002-2.006-0002“.
Комисията предаде на Възложителя протоколите от своята работа, заедно с цялата
документация на 25 януари 2019 г.
Комисия в състав:

Председател:
..................П*.......................
Даниела Кунева/

Членове:
1..................П*.......................
/Анелия Станчева/

3.................П*.......................
/Кирила Маринова/

2....................П*..........................
/Желяна Йорданова - Блажева/

4. .................П*..................
/Даяна Попангелова/

*Заличен на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българска
агенция за инвестиции и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020г.

