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ПРОТОКОЛ № 4 

 

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

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

извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства”,  открита с Решение № Р-20/21.03.2015 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 

 

 

Днес  09.07.2015 година, в изпълнение на Заповед № РД9К-45/05.05.2015 година и 

Заповед № РД9К-68/ 30.06.2015 година на Ангел Ангелов - директор на  дирекция 

„Европейски   програми и проекти” и  съгласно Заповед за делегиране на правомощия № 

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

културата, комисия в състав: 

Председател:  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Членове: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.  

I.Комисията започна своята работа на 09.07.2015 г  от 14:00  часа, в Министерство на 

културата. 

 Всички участници са надлежно уведомени за определения ден, час и място за отваряне 

и оповестяване на ценовите оферти.  

 На заседанието на комисията присъстваха представители на  участниците, а именно:  

1. Таня Джунакова – представител на „КПМГ България” ООД, гр. София; 

2. Живка Цонева – представител на „Ърнст и Янг Одит” ООД, гр. София 

3. Нина Гечева – представител на Консорциум „АФА-ИДЕИН-ФПИ“, гр. София; 

4. Иван Алексиев - ДЗЗД „Верификация – МК”, гр. София, 

които попълниха данните си в присъствен лист, неразделна част от досието на обществената 

поръчка.  

 Преди да пристъпи към отваряне на Плик № 3, Председателят на комисията съобщи на 

присъстващите лица оценяването на офертите по другите показатели, а именно:  

Показател „Оценка на концепцията за изпълнение“ (П1) – максимална стойност 45 т; 

Показател „Оценка на анализа на риска от страна на участника” (П2) – максимална 

стойност 15 т; 

 

 УЧАСТНИК Концепция за 

изпълнение на 

поръчката – П1 

Оценка на 

анализа на риска 

от страна на 

участника – П2 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „БАКК - ПРАЙМ”, гр. София  

15 т. 

 

5 т. 

2. Консорциум „АФА-ИДЕИН-ФПИ“, гр. София  

15 т. 

 

1 т. 
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3. Обединение „Вер БГ08” гр. София  

15 т. 

 

5 т. 

4. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София  

5 т. 

 

1 т. 

5. „Евро консулт 2015” ДЗЗД, гр. София  

5 т. 

 

1 т. 

6. ДЗЗД „Верификация – МК”, гр. София  

15 т. 

 

5 т. 

7. Обединение „Гама Контрол”, гр. София  

15 т. 

 

1 т. 

8. „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД  

15 т. 

 

1 т. 

9. Обединение „Верификация и мониторинг 2015”, гр. 

София 
 

15 т. 

 

1 т. 

10. „Одит Адвайзерс” ООД, гр. София  

5 т. 

  

1 т. 

11. ДЗЗД „Импакт”, гр. София  

5 т. 

 

1 т. 

12. „Ърнст и Янг Одит” ООД, гр. София  

5 т. 

 

 

1 т. 

 

В съответствие с чл.69а, ал.2 от ЗОП след оповестяване на горната информация, 

Председателят на комисията отвори последователно, по реда на получаване на офертите, 

ценовите предложения на допуснатите участници: 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „БАКК - ПРАЙМ”, гр. София - Комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 366 718.00  (триста шестдесет и шест хиляди седемстотин и 

осемнадесет)  лв. без ДДС; 

2. Консорциум „АФА-ИДЕИН-ФПИ“, гр. София- Комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 391,000 (триста деветдесет и една хиляди)  лв. без ДДС. 

Комисията констатира, че участникът е посочил сумата от  „391,000“ – така изписана сумата 

комисията приема за 391 000.00 (триста деветдесет и една хиляди), с оглед факта, че между 

цифрите е поставена запетая, а не точка и след нея следват три знака „нула“, което не 

поражда съмнение, че предложената от участника цена е  391 000 и същата е коректно 

изписана.  

3. Обединение „Вер БГ08” гр. София - комисията установи, че пликът съдържа 

един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 399 000.00 (триста деветдесет и девет хиляди)  лв. без ДДС; 

4. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София - комисията установи, че пликът съдържа 

един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия дружеството. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 320 000.00 (триста и двадесет хиляди)  лв. без ДДС; 
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5. „Евро консулт 2015” ДЗЗД, гр. София - комисията установи, че пликът съдържа 

един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 349 750.00 (триста четиридесет и девет хиляди седемстотин и 

петдесет)  лв. без ДДС; 

6. ДЗЗД „Верификация – МК”, гр. София - комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 413 000.00 (четиристотин и тринадесет хиляди)  лв. без ДДС; 

7. Обединение „Гама Контрол”, гр. София - комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 366 718.00 (триста шестдесет и шест хиляди седемстотин и 

осемнадесет хиляди)  лв. без ДДС;  

8. „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД - комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия дружеството. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 162 620.00 (сто шестдесет и две хиляди и шестстотин и двадесет 

хиляди)  лв. без ДДС; 

9. Обединение „Верификация и мониторинг 2015”, гр. София - комисията 

установи, че пликът съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. 

Представените документи са попълнени и подписани от представляващия обединението. 

Комисията оповести ценовото предложение на участника – 370 000.00 (триста и седемдесет 

хиляди)  лв. без ДДС; 

10. „Одит Адвайзерс” ООД, гр. София - комисията установи, че пликът съдържа 

един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия дружеството. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 280 200.00 (сто шестдесет и две хиляди и шестстотин и двадесет 

хиляди)  лв. без ДДС; 

11. ДЗЗД „Импакт”, гр. София -  комисията установи, че пликът съдържа един 

оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са попълнени и 

подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото предложение 

на участника – 323 000.00 (сто шестдесет и две хиляди и шестстотин и двадесет хиляди)  лв. 

без ДДС; Комисията констатира, че участникът в ценовото си предложение е посочил:  

№ Дейност Брой 

Предлагана 

цена в лева 

без ДДС 

Общо в 

лева без 

ДДС 

1. Верификация и извършване на проверки 

на място  

1 323 000.00 387 600.00 
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 Обща крайна предлагана цена за изпълнение на поръчката 323 000.00 (словом: триста 

двадесет и три хиляди) лева без ДДС или 387 600.00 (словом: триста осемдесет и седем  

хиляди и шестстотин) лева с ДДС. „  

 Комисията констатира, че участникът е допуснал техническа грешка в графа „общо лева 

без ДДС“, в която колона участникът е посочил предложената от него цена с ДДС. 

Доколкото в текста с думи участникът е посочил „Обща крайна предлагана цена за 

изпълнение на поръчката 323 000.00 (словом: триста двадесет и три хиляди) лева без ДДС 

или 387 600.00 (словом: триста осемдесет и седем  хиляди и шестстотин) лева с ДДС“ и 

доколкото е налице съответствие между предложената цена без ДДС и предложената цена с 

ДДС за комисията не налице неяснота по отношение действителната воля на участника  при 

формиране на предложената цена.  ДДС върху сумата от 323 000 лева е в размер на 64 600 

лева, което съответства на посоченото с ДДС а именно: 387 600.00 лева.  

12.  „Ърнст и Янг Одит” ООД, гр. София - комисията установи, че пликът 

съдържа един оригинал на Образец 15 „Ценово предложение”. Представените документи са 

попълнени и подписани от представляващия обединението. Комисията оповести ценовото 

предложение на участника – 333 033.00 (триста тридесет и три хиляди и тридесет и три 

стотинки)  лв. без ДДС; 

 След оповестяване на ценовите оферти комисията продължи своята работа в закрито 

заседание, за оценяване по показател (П2) Финансово предложение. 

 Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници. Финансовите оферти се провериха, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

 При направена проверка беше установено, че участниците ОБЕДИНЕНИЕ „БАКК-

ПРАЙМ“,  гр. София  и „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт“ ООД, гр. София са представили 

ценови предложения, които са с 20 на 100 по-благоприятни от средната стойност на ценовите 

предложения на останалите участници. 

 Въз основа на направените констатации, комисията реши: 

 

 На основание на чл. 70, ал. 1 от ЗОП да бъде изпратено писмо до ОБЕДИНЕНИЕ 

„БАКК-ПРАЙМ“,  гр. София, който следва да представи писмена обосновка относно 

предложената от него цена, в срок до три работни дни, считано от деня, следващ датата на 

получаване на писмото.   

 На основание на чл. 70, ал. 1 от ЗОП да бъде изпратено писмо до „Ю Ейч Уай Брейн 

Сторм Консулт“ ООД, гр. София, който следва да представи писмена обосновка относно 

предложената от него цена, в срок до три работни дни, считано от деня, следващ датата на 

получаване на писмото.   

 Комисията взе решение да продължи своята работа след получаване на писмените  

обосновки от участниците. 

 Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения. 
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 Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр на 09.07.2015 година. 

 

 

Председател:  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Членове: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД  

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 


