Утвърждавам:

/П/

Лъчезар Спасов - изпълнителен директор на ИА“СОСЕЗФ“
Дата: 10.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 3
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-72/01.06.2017 г. на изпълнителния
директор на ИА “СОСЕЗФ” за разглеждане и оценка на оферти в процедура за възлагане
на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на автомобилен
превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при
извършване на одитни ангажименти по две обособени позиции: Обособена позиция № 1
Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на
служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти; Обособена позиция
№ 2 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на
служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по ЕЗФРСР“
На 10.07.2017 г. от 10:00 часа се проведе публично заседание на комисията за отваряне на
ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, в следния състав:
Председател:
Радост Димитрова – главен секретар на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“
и членове:
1. Десислава Колева-Чолакова – главен експерт в дирекция „Сертификационен одит на
Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“;
2. Милен Данков – главен експерт в дирекция „Финансово-стопанска и административноправна дейност“;
3. Лъчезар Золев – главен експерт в дирекция „Сертификационен одит на Разплащателна
агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“;
4. Мария Панайотова - главен експерт в дирекция „Сертификационен одит на
Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“.
На мястото на Пламен Таков – главен юрисконсулт, в заседанието на комисията взе
участие Десислава Колева-Чолакова – главен експерт в дирекция „Сертификационен одит на
Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“, определена за резервен член със Заповед № РД-76
от 07.06.2017 г.
На основание чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП комисията е обявила на 04.07.2017 г. чрез
съобщение в профила на купувача на агенцията датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
предложения, а именно 10.07.2017 г., 10:00 часа, сградата на ИА “СОСЕЗФ“, гр. София, бул.
„Витоша“ № 15, ет. 5.
Заседанието се проведе в присъствието на следните представители на участниците:
1. Георги Венциславов Колчаков – управител на „Топ Спринт“ ЕООД;
2. Ирина Кирилова Панева-Убчева – упълномощено лице от “Трансбул” ООД;
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3. Биляна Кирилова Поптомова – упълномощено лице от “Клас-К” АД;
4. Георги Иванов Попов – упълномощено лице от „Атрактив Травел“ ЕООД.
Председателят на комисията откри заседанието, след което публично оповести
допуснатите до отваряне на ценовите предложения участници, както следва:
1. „Топ Спринт“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
2. „Трансбул“ ООД по обособени позиции 1 и 2;
3.

„Атрактив Травел“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2;

4. „Импорт“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2.
Председателят съобщи и кои участници не са допуснати до отваряне на ценовите
предложения, а именно:
1. „Рив Комерс“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
2. „Клас-К“ АД по обособени позиции 1 и 2.
На недопуснатите участници ценовите предложения не бяха отворени.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“
на допуснатите участници, като публично оповести ценовите предложения, както следва:
1. „Топ Спринт“ ЕООД
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 1: 288,88 лв. (словом: двеста осемдесет и
осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 2: 288,88 лв. (словом: двеста осемдесет и
осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС
2. „Трансбул“ ООД
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 1: 309,50 лв. (словом: триста и девет лева и
петдесет стотинки) без ДДС
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 2: 309,50 лв. (словом: триста и девет лева и
петдесет стотинки) без ДДС
3. „Атрактив травел“ ЕООД
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 1: 235,00 лв. (словом: двеста тридесет и пет
лева) без ДДС
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 2: 225,00 лв. (словом: двеста двадесет и пет
лева) без ДДС
4.

„Импорт“ ЕООД

Цена за изпълнение на Обособена позиция № 1: 229,00 лв. (словом: двеста двадесет и
девет лева) без ДДС
Цена за изпълнение на Обособена позиция № 2: 229,00 лв. (словом: двеста двадесет и
девет лева) без ДДС
С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което комисията
продължи своята работа при закрити врата.
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Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовите предложения и
съответствието им с Образец № 9-1 и Образец № 9-2 от документацията на обществената
поръчка, утвърдена от възложителя, като не бяха констатирани несъответствия.
Комисията установи, че е налице съответствие между цифровия и словесен запис в
представените ценови предложения.
Комисията извърши изчисления, с цел установяване дали някое от предложенията е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници.
В резултат на извършените изчисления, комисията констатира, че няма предложения,
които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните
предложения на останалите участници.
Комисията продължи своята работа с оценка и класиране на офертите, в съответствие с
предварително обявеният от възложителя критерий за оценка – икономически най-изгодна
оферта, при критерий за възлагане „най-ниска цена“.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира участниците, както следва:
За Обособена позиция №1:
I-во място: „Импорт“ ЕООД с ценово предложение 229,00 лв. (словом: двеста двадесет и
девет лева) без ДДС;
II-ро място: „Атрактив травел“ ЕООД с ценово предложение 235,00 лв. (словом: двеста
тридесет и пет лева) без ДДС;
III-то място: „Топ Спринт“ ЕООД с ценово предложение 288,88 лв. (словом: двеста
осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС;
IV-то място: „Трансбул“ ООД с ценово предложение 309,50 лв. (словом: триста и девет
лева и петдесет стотинки) без ДДС.
За Обособена позиция №2:
I-во място: „Атрактив травел“ ЕООД с ценово предложение 225,00 лв. (словом: двеста
двадесет и пет лева) без ДДС;
II-ро място: „Импорт“ ЕООД с ценово предложение 229,00 лв. (словом: двеста двадесет и
девет лева) без ДДС;
III-то място: „Топ Спринт“ ЕООД с ценово предложение 288,88 лв. (словом: двеста
осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС;
IV-то място: „Трансбул“ ООД с ценово предложение 309,50 лв. (словом: триста и девет
лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на получените
оферти и предвид полученото класиране на участниците в процедурата, комисията предлага на
възложителя да обяви за изпълнители на обществената поръчка по отделните обособени позиции
следните участници:
Обособена позиция 1 - „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на
Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на
одитни ангажименти“ – „Импорт“ ЕООД;
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Обособена позиция 2 – „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на
Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на
одитни ангажименти по ЕЗФРСР“ - „Атрактив травел“ ЕООД,
като със същите бъдат сключени договори за изпълнение на отделните обособени позиции по
горецитираната обществена поръчка.
Неразделна част от настоящия протокол са и следните документи, изготвени и подписани
от комисията:
1. Протокол №1 от дата 19.06.2017 г.
2. Протокол №2 от дата 04.07.2017 г.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на комисията на 10.07.2017 г.
Председател:
Радост Димитрова

/П/

Членове:
Десислава Колева-Чолакова

/П/

Милен Данков

/П/

Лъчезар Золев

/П/

Мария Панайотова

/П/
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