
П Р О Т О К О Л  
 

№ 4 
 

 

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,  10.07.2015 г., в 15.00ч., 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, 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. 

Комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници.  

На заседанието  присъства  представител на Консорциум „Три плюс”- Биляна Качамачкова.  

I. Комисията започна своята работа на 10.07.2015 г  от 15:00  часа  , в Министерство на 

културата. 

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

оповестяване на ценовите оферти.  

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

получените от участниците точки по показатели: Показател П1 - Оценка на концепцията за 

изпълнение – относителна тежест 45 % и максимална стойност 45 т. и Показател П2 – 
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Оценка на анализа на риска от страна на участника – относителна тежест 15% и 

максимална стойност 15 т.,оценка на техническото предложение. Получените точки от 

участниците са следните: 

 

 

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” 

 

Участник  Показател П1  

Оценка на 

концепцията за 

изпълнение 

Показател П2 

Оценка на анализа 

на риска от страна 

на участника 

Общо  

Показател 

П1+Показател П2  

„Ем енд 

Марк“ООД 

 25 т.  5 т. 30 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”:  

 

Участник  Показател П1  

Оценка на 

концепцията за 

изпълнение 

Показател П2 

Оценка на анализа 

на риска от страна 

на участника 

Общо  

Показател 

П1+Показател П2  

„Ем енд Марк“ 

ООД, гр. София 

 25 т.  5 т. 30 т. 

 

 

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

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

предложения на допуснатия участник: 

1.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” 

 

 

„Ем енд Марк“ ООД, гр. София - Комисията установи, че пликът съдържа един оригинал на 

Образец 15 „Предлагана цена”. Представените документи са попълнени и подписани. 

Комисията оповести ценовото предложение на участника – 42 000,00 (четиридесет и две 

хиляди лева)  лв. без ДДС; 

 

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”: 

 

„Ем енд Марк“ ООД, гр. София - Комисията установи, че пликът съдържа един оригинал на 

Образец 15 „Предлагана цена”. Представените документи са попълнени и подписани. 
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Комисията оповести ценовото предложение на участника – 31 899,00 (тридесет и една хиляди 

осемстотин деветдесет и девет лева)  лв. без ДДС; 

След оповестяване на ценовите оферти комисията продължи своята работа в закрито 

заседание, за оценяване по Показател П3 - Предложена от участника цена - максимална 

стойност 40 т.. 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатия участник. 

Финансовите оферти се провериха, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към  класирането на 

допуснатите офертите по финансов показател. 

Оценка на финансовото предложение: 

П3 = (Цmin /Цn) х 40 

"Цmin" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и 

класиране;  

"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; 

 

 

1.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” 

 

 

 

  
Участник Цена, лв. (без ДДС) Точки по П3 

1. 
„Ем енд Марк“ ООД, гр. София 42 000,00 лв. 40 

 

 

 

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”: 

 

  
Участник Цена, лв. (без ДДС) Точки по П3 

1. 
„Ем енд Марк“ ООД, гр. София 31 899,00 лв. 40 

 

 

След формиране на оценките по втория показател, Комисията изчисли резултатите на 

офертите на допуснатите участници за получаване на Комплексната оценка (КО), която се 

изчислява по формулата:  Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата:  

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на 

стойностите на показателите П1, П2 и П3 и се изчислява по формулата: КО = П1+П2+П3 

КО има максимална стойност 100 точки.  
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1.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” 

 

 

 

Участник  Точки по Показател 

П1+Показател П2 

Точки по показател П3 Обща оценка 

П1+П2+П3 

 

„Ем енд Марк“ 

ООД, гр. София 

30 40 70 т.  

 

 

 

 

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”: 

 

Участник  Показател П1+Показател 

П2 

Точки по показател цена за 

изпълнение Фn 

Обща оценка 

П1+П2+П3 

 

„Ем енд Марк“ 

ООД, гр. София 

30 40 70 т.  

 

 

Въз основа на направените констатации   

 

 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 

 

1. На основание на получените оценки на участниците, Комисията предлага следното 

класиране:   

  

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-во място: „Ем енд Марк“ ООД, гр. София – с комплексна оценка 70 точки и ценово 

предложение 42 000,00  (четиридесет и две хиляди) лева без ДДС.  

 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление 

на проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”: 

 

 

1-во място: „Ем енд Марк“ ООД, гр. София – с комплексна оценка 70 точки и ценово 

предложение 31 899,00  (тридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и девет) лева без ДДС. 
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Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не са 

заявени особени мнения. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 10.07.2015 г., като цялата 

документация по процедурата се предаде на Възложителя на 13.07.2015 г. за вземане на 

решение за класиране и избор на изпълнител. 

 

 

 

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; 

 


