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УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                              

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 

              (П) 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР                                                        

РАДОСТ ДИМИТРОВА 
Съгласно Заповед № РД-17/26.09.2016г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 
 

На 28.09.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№ РД-23/28.09.2016 г. на главния секретар на ИА “СОСЕЗФ” Радост Димитрова - 

Възложител, в състав: 

Председател:  

Бисер Радков – главен експерт в дирекция „Сертификационен одит на 

Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“ 

и членове: 

1. Пламен Таков – главен юрисконсулт; 

2. Нина Маринова – старши експерт в дирекция „Сертификационен одит на 

Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“, 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на 

Сертифициращия орган при разработване на одитна методология за целите 

на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 

Европейските земеделски фондове“. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 19.09.2016 г. в профила на купувача на 

интернет адрес - http://caaf.bg/category/profile-buyer/, е публикувана обява за 

събиране на оферти с изх. № ОП-2/19.09.2016 г. за горепосочената обществена 

поръчка със срок за получаване на офертите - 16:00 часа на 27.09.2016 година. На 

същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD № 9056680. 

Председателят на комисията получи постъплите 3 /три/ оферти, съгласно чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.52, ал.1и 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  
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І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

 

 

 

№ Вх. №/дата Име на участника 

1. Вх. № 1/27.09.2016 г. в 13.10 ч. “Грант Тортън” ООД 

2.  Вх. № 2/27.09.2016 г. в 15.55ч. “Глобал Адвайзърс” АД 

3. Вх. № 3/27.09.2016 г. в 15.59ч. “Одит Адвайзърс” ООД 

 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

На заседанието присъства представители на участника “Глобал Адвайзърс” 

АД – Михаела Савова Габровска.  

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на 

тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. “. Членовете на комисията 

подписаха техническите и ценовите предложения, като представителя на участника 

пописа документите на останалите участници. 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 29.09.2016 г. – 10,00 часа. 

 

На 29.09.2016 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда 

на тяхното подаване. 

 

       1. Участникът “Грант Тортън” ООД, ЕИК 831716285, е представил оферта с                               

вх. № 1/27.09.2016 г. в 13.10 часа. При разглеждане на офертата, комисията 

установи следното: 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Офертата отговаря на изискванията на Възложителя и комисията я допуска до 

оценяване. 

Участникът “Грант Тортън” ООД, ЕИК 831716285, е предложил цена за 

изпълнение на обществената поръчка, в размер на 56 800,00 (петдесет и шест 

хиляди и осемстотин) лв. без ДДС. 
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2. Участникът “Глобал Адвайзърс” АД, ЕИК 200289553, е представил 

оферта с вх. № 2/27.09.2016 г. в 15.55 часа. При разглеждане на офертата, 

комисията установи следното: 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Офертата отговаря на изискванията на Възложителя и комисията я допуска до 

оценяване. 

Участникът “Глобал Адвайзърс” АД, ЕИК 200289553, е предложил цена за 

изпълнение на обществената поръчка, в размер на 57 000,00 (петдесет и седем 

хиляди) лв. без ДДС. 

 

3. Участникът “Одит Адвайзърс” ООД, ЕИК 175448634, е представил 

оферта с вх. № 3/27.09.2016 г. в 15.59 часа. При разглеждане на офертата, 

комисията установи, че не са представени доказателства, че  за последните три 

години от датата на подаване на офертата, участникът е участвал при изпълнение 

на поне един проект или договор, сходен с предмета на поръчката. 

Съгласно т. 3.2.1. Изисквания за технически способности и квалификация от 

Указание за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от Закона за 

обществени поръчки за „Подпомагане на Сертифициращия орган при разработване 

на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит 

на средствата от Европейските земеделски фондове“, за последните три години от 

датата на подаване на офертата, участникът трябва да е участвал при изпълнение на 

поне един проект или договор, сходен с предмета на поръчката. Сходен с предмета 

на поръчката е проект или договор за разработване на одитна методология. 

В т. 3.1. Общи изисквания към участниците е записано, че Възложителят ще 

отстрани от участие в процедурата всеки участник, който не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

 

Предвид на това, че участникът “Одит Адвайзърс” ООД не е представил 

доказателства, че  за последните три години от датата на подаване на 

офертата, участникът е участвал при изпълнение на поне един проект или 

договор, сходен с предмета на поръчката, комисията приема, че офертата на 

участника “Одит Адвайзърс” ООД не отговаря на изискванията на 

Възложителя и предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП. 

 

 

ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

“Оптимално съотношение качество/цена”: 
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Детайлната оценка на показател Оценка на качество 

 

 

 
1. Грант Торнтон ООД 

 

 

 

 Показател Брой 

точки 

Р1 Проект за концепция  

 В офертата на участника е изложен проект на концепция за структура и 

съдържания на Наръчника, който покрива изложеното в техническата 

спецификация минимално изискуемо съдържание.  

В своето техническо предложение участникът е изложил минимално 

изискуемото съдържание на Наръчника, като е преповторил в по-голяма част 

от него текстовете на Указанията на ЕК относно сертифициращ одит на 

ЕФГЗ/ ЕФРСР. Участникът не е предложил нито един допълнителен 

елемент/ компонент (извън минимално изискуемото съдържание), като част 

или в допълнение към Наръчника. 

 

5 т. 

   
Р2 Организация на работата  

 В офертата на участника е описана организация на работата, която като минимум 

покрива дейностите и стъпките, заложени от възложителя в техническата 

спецификация, така че да се постигнат поставените резултати в изисквания обем и 

качество и при спазване на дефинираните срокове. 

В техническото си предложение, участникът не е предложил нито една 

допълнителна дейност/ стъпка извън описаните от възложителя в 

техническата спецификация 

5 т. 

 

Общо: 10 т. 

 

 

ПОК=(5 + 5)x 0,8 =8 
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2. „Глобал Адвайзърс” АД 

 Показател Брой 

точки 

Р1 Проект за концепция  

 В офертата на участника са предложени три допълнителни елемента / компонента 

(извън минимално изискуемото съдържание), като част или в допълнение към 

Наръчника. 

Допълнителният/ите елемент/и не трябва да произтичат по очевиден начин от 

минимално изискуемото съдържание и не трябва да бъдат самоцелни, а трябва да 

добавят реална стойност. 

Приложимостта на предложените структура и съдържание е обоснована от 

участника. 

В своето техническо предложение участникът е предложил следните 

допълнителни елементи към минимално изискуемото съдържание на 

Наръчника, като същите не произтичат по очевиден начин от него, не са 

самоцелни и добавят стойност: 

1. Кодекс на поведение; 

2. Добри и лоши практики от досегашната дейност по сертификация на 

средствата от европейските земеделски фондове; 

3. Процедури, свързани със организирането, съхранението и 

архивирането на одитната документация. 

Участникът е обосновал необходимостта и приложимостта на 

допълнителните елементи в Наръчника. 

50 т. 

   Р2 Организация на работата  

 В офертата на участника е предложена една допълнителна дейност / стъпка извън 

описаните от възложителя в техническата спецификация.   

Допълнителната/ите дейности / стъпки не трябва да произтичат по очевиден начин 

от минимално изискуемото съдържание, трябва да имат самостоятелно значение и 

не трябва да бъдат самоцелни, а трябва да добавят реална стойност. 

Приложимостта на предложените допълнителни дейности / стъпки е обоснована от 

участника. 

В техническото си предложение, участникът е предложил  следната 

допълнителна дейност, която не произтича по очевиден начин от минимално 

изискуемото съдържание, има самостоятелно значение, не е самоцелна и 

добавя реална стойност: 

1. Провеждане на въвеждащо обучение. 

Участникът е обосновал необходимостта и приложимостта на 

допълнителната дейност. 

20 т. 

Общо: 70 т. 

ПОК=(50 + 20)x 0,8 =56 
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Показател оценка за цена (ПОЦ) 

 

1. “Грант Тортън” ООД е предложил цена за изпълнение на 

обществената поръчка, в размер на 56 800,00 (петдесет и шест хиляди и 

осемстотин) лв. без ДДС. 

ПОЦ = (56 800/56 800) х  0,2 = 20 

 

2. “Глобал Адвайзърс” АД е предложил цена за изпълнение на 

обществената поръчка, в размер на 57 000,00 (петдесет и седем хиляди) лв. без 

ДДС. 

ПОЦ = (56 800/57 000) х  0,2 = 19, 93 

 

Комплекса оценка 

 

1. “Грант Тортън” ООД - КО = 8 + 20 = 28 т. 

 

 

2. “Глобал Адвайзърс” АД - КО = 56 + 19, 93 = 75, 93 т. 

 

І-во място: “Глобал Адвайзърс” АД, ЕИК 200289553 с комплексна оценка 

75, 93 т. 

 

ІI-ро място: “Грант Тортън” ООД,  ЕИК 831716285 с комплексна оценка 

28 т. 

 

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените 

оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата обществена поръчка на 30.09.2016г. 

 

 

Председател:   Бисер Радков      (П) 

 

Членове:       1. Пламен Таков     (П) 

 

    2. Нина Маринова   (П)  


