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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

 

Oт разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на специализирани обучения на служители от Министерство на културата 

по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на 

бенефициенти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две 

обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по проект 

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на 

динамична политика и мерки по ОПАК” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

 

 

 

Днес, 02.07.2015 г., в 10:30 часа, в Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. 

Стамболийски” № 17, в изпълнение на Заповед № РД9К-61/23.06.2015 година на Ангел 

Ангелов - директор на  дирекция „Европейски   програми и проекти”, съгласно Заповед за 

делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 година и Заповед № РД09-905/18.11.2014 

година на Министъра на културата, се събра комисия в състав: 

 

Председател: 

  

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

………………………………. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

2………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

3. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

4. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

 

Председателят на комисията докладва, че:  

 

Протокол  № 1/ 23.06. 2015 година от дейността на комисията е изпратен до 

участниците: Консорциум „Три плюс”, „Ем енд Марк“ ООД,  Гражданско 

дружество„ИДЕИН-АФА”, по електронна поща на 24.06.2015; 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията е дала срок от пет работни дни от датата 

на получаване на протокола на „Ем енд Марк“ ООД, в чиято оферта е констатирана липса на 

документи и/или несъответствия с критериите за подбор, да представи изискуемите 

документи. 

  

І. Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, 

представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, включително допълнително 
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представените такива, изискани от участника „Ем енд Марк“ООД с Протокол № 1 на 

основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.  

Комисията направи следните констатации:  

 

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК „ЕМ ЕНД МАРК“ ООД, ГР. СОФИЯ 

 

 

В определения срок в Протокол № 1/ 24.06.2015 година за представяне на липсващи 

документи и отстраняване на нередовности , участник „Ем енд Марк“  ООД, гр. София, с 

писмо вх. № 0-ИП-59/26.06.2015година, в указания от комисията 5 (пет) дневен срок, е 

представил:  

1. Договор № РД11-03-25/ 10.04.2012 година – заверено копие; 

2. Приемо - предавателни протоколи във връзка с изпълнението на  Договор № РД11-

03-25/ 10.04.2012 година от 07.05.2012 година, 03.07.2012 година и 19.12.2012 

година; 

3. Списък по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП с допълнена информация относно периода на 

изпълнение на Договор № РД11-03-25/ 10.04.2012 година. 

   

От документите, представени в Плик № 1 – Документи за подбор, включително и от 

допълнително представените такива, комисията установи, че участникът „Ем енд Марк“ 

ООД,гр. София е представил всички изискуеми документи отстраняващи несъответствията 

на офертата си в съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП и изискванията за подбор от 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участник 

„Ем енд Марк“ ООД, гр. София до следващ етап – разглеждане на техническата оферта. 

 

ІІ. Въз основа на направените констатации  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се в 

Плик № 1 за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, Комисията реши да допусне до разглеждане на техническите предложения 

следните участници:  

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане на специализирано обучение по 

проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за 

реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК”:   

 

1. Консорциум „Три плюс”,  

2. „Ем енд Марк“ ООД,  гр. София; 
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 По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение 

”Управление на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни 

изкуства”:  

1. Консорциум „Три плюс”,  

2. „Ем енд Марк“ ООД,  гр. София; 

3. Гражданско дружество„ИДЕИН-АФА”. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие.  

По направените констатации и решения не са заявени особени мнения. 

 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол 

в един екземпляр на 02.07.2015 г. 

 

Председател: 

  

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

………………………………. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

2………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

3. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

4. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

 


