УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
(П)
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ

ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 28.11.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед
№ РД-78/28.11.2016 г. на Изпълнителния директор на ИА “СОСЕЗФ” Лъчезар
Спасов - 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
Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от
европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на
детайлна проверка на оперативни трансакции, за целите на провеждане на
годишния сертификационен одит за финансовата 2016 г.“.
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 15.11.2016 г. в профила на купувача на
интернет адрес - http://caaf.bg/category/profile-buyer/, е публикувана обява за
събиране на оферти с изх. № ОП-4/15.11.2016 г. за горепосочената обществена
поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 22.11.2016 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 № 9058599. В указаният от
Възложителят срок е постъпила само една оферта, поради което с обява изх. № ОП4/22.11.2016 г. е удължен срокътза получаванена оферти за горепосочената
обществена поръчка до 17:30 часа на 25.11.2016 година, в който срок не постъпиха
други оферти.
Председателят на комисията получи постъпилата оферта, съгласно чл. 48, ал.
6 от ППЗОП.
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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).

І. СПИСЪК на представената на комисията оферта:

№

Вх. №/дата

Име на участника

1.

Вх. № 1/22.11.2016 г. в 16. 40ч.

“Глобал Адвайзърс” АД

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията отвори офертата и обяви
ценовото предложение. Членовете на комисията подписаха техническото и
ценовото предложение.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи
работата си в закрито заседание за разглеждане на представената оферта за участие
в обществената поръчка.
Участникът “Глобал Адвайзърс” АД, ЕИК 200289553, е представил оферта
с вх. № 1/22.11.2016 г. в 16.40 часа. При разглеждане на офертата, комисията
констатира, че документите и информацията съответстват на 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 64 000,00 (шесдесет и четири
хиляди) лв. без ДДС.

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. „Глобал Адвайзърс” АД
Показател
Р1
1.

Р2
1.

Интегрирана система за управление и контрол на качеството и
за текуща комуникация с екипа на Възложителя
В офертата на участника е изложена Интегрирана система за
управление и контрол на качеството и за текуща комуникация с
екипа на Възложителя, която покрива изложеното в техническата
спецификация минимално изискуемо съдържание.

Цялостен подход за извършване на детайлна проверка на
оперативни трансакции
В офертата на участника е описан цялостен подход за извършване на
детайлна проверка на оперативни трансакции, който като минимум
покрива дейностите / стъпките / елементите, заложени от
възложителя в техническата спецификация, така че да се постигнат
поставените резултати в изисквания обем и качество и при спазване
на дефинираните срокове.

Брой
точки

5 т.

5 т.

Общо: 10 т.

ПОК=(5+ 5)x 0,8 = 8

Показател оценка за цена (ПОЦ)
1.
“Глобал Адвайзърс” АД е предложил цена за изпълнение на
обществената поръчка, в размер на 64 000,00 (шестдесет и четири хиляди) лв. без
ДДС.
ПОЦ = (6400/6400) х 100 х 0,2 = 20
Комплекса оценка
1. “Глобал Адвайзърс” АД - КО = 8 + 20 = 28 т.
І-во място: “Глобал Адвайзърс” АД, ЕИК 200289553 с комплексна оценка
28 т.
Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените
оферти.
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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 28.11.2016г.

Председател: Бисер Радков.........................(П)....................

Членове:

1. Пламен Таков...................... (П).....................

2. Нина Маринова...................(П)......................
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