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Д О К Л А Д
за резултатите от работата на комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори в процедура на пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане 

на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на
„СБР-НК“ ЕАД“

Днес, 19.03.2019 г., на основание чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се състави 
настоящият доклад за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09- 
19-2 от 11.03.2019 г. на изпълнителния директор на „СБР-НОК” ЕАД, със задача да извърши 
подбор на участниците, да разгледа и оцени офертите и да проведе преговори в процедура на 
пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане 
на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР- 
НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-19-1 от 28.02.2019 г., уникален номер 00120-2019-0004 
в РОП, в състав:

Председател: Самуил Авдала 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Петя Георгиева

адв. Симеон Кръстев

-  външен експерт № ВЕ-108
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  правен съветник
-  правоспособен юрист

Процедурата се провежда на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Подробни мотиви за избора 
на процедурата са изложени в Решение № РД 09-19-1 от 28.02.2019 г.
За участие в процедурата бяха поканени следните кандидати чрез изпращане на покани:
1. „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД, ЕИК 102853076;
2. „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД, ЕИК 175362135;
3. „БКБ“ ЕООД, ЕИК 203017708.

Достъп до документацията за участие е предоставен безплатно на следния адрес в профила на 
купувача на възложителя: http://nkrehabilitation.bg/organizirane-i-provezhdane-na-obucheniva- 
po-klvuchova-kompetentnost-obshtuvane-na-chuzhdi-ezitsi-na-sluzhitelite-na-sbr-nk-ead/

В указания в поканата срок за подаване на оферти за участие в процедурата, оферти бяха 
подадени от следните участници:
1. „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД, ЕИК 175362135 -  вх. № 20-34/08.03.2019 г., 14:39 ч.

2. „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД - вх. № 20-35/08.03.2019 г., 14:50 ч.;

3. „БКБ“ ЕООД - вх. № 20-36/08.03.2019 г., 15:01 ч.

http://nkrehabilitation.bg/organizirane-i-provezhdane-na-obucheniva-po-klvuchova-kompetentnost-obshtuvane-na-chuzhdi-ezitsi-na-sluzhitelite-na-sbr-nk-ead/
http://nkrehabilitation.bg/organizirane-i-provezhdane-na-obucheniva-po-klvuchova-kompetentnost-obshtuvane-na-chuzhdi-ezitsi-na-sluzhitelite-na-sbr-nk-ead/


Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след като се запознаха 
със списъка на участниците в процедурата. На публично заседание на Комисията, проведено 
на 11.03.2019 г. от 10:00 ч. до 10:30 ч. в сградата на „СБР-НК“ ЕАД на адрес гр. София, бул. 
„Васил Левски” № 54, ет. 3, Комисията отвори опаковките на участниците в процедурата. На 
закрити заседания, проведени на 11.03.2019 г. от 10:40 ч. до 12:00 ч. и на 19.03.2019 г. от 09:00 
до 10:00 ч. Комисията разгледа заявленията за участие и допълнително представените 
документи и информация от участниците и констатира, че и тримата участници са 
представили всички документи и информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и 
ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 
подбор и по начина, посочен в Поканата за участие в процедурата на пряко договаряне. 
Комисията допусна и тримата участници „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ 
ООД, „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД и „БКБ“ ЕООД до разглеждане на техническите им предложения.

Комисията констатира, че техническите предложения на тримата участници отговарят на 
изискванията на възложителя и съдържат всички изискани в поканата и в документацията за 
участие документи и информация, поради което комисията допусна участниците до етапа на 
провеждане на преговори по отношение на параметри от предложенията им, подлежащи на 
оценка съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта.

Съобразно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП комисията в присъствието на представителите на тримата 
допуснати участници изтегли жребий за поредността на провеждане на преговори. Съгласно 
изтегления жребий поредността на преговорите на участниците е следната:
1. „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД;
2. „БКБ“ ЕООД;
3. „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД.
Въз основа на техническите предложения на участниците и проведените преговори комисията 
оцени офертите на участниците съгласно утвърдената Методика за определяне на 
комплексната оценка на оферта, както следва:
1. По показателя „Срок за извършване на подготвителни дейности преди стартиране на 
процедурата“ (П1), комисията изчисли оценките на участниците по следната формула:

П1мин X 30
П1 = ----------------, където:

П1уч

^ П1мин е най-краткият срок за извършване на подготвителни дейности, предложен от 
участник;

П1уч е срокът за извършване на подготвителни дейности, предложен от участника, 
чиято оферта се оценява;
^  30 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за
извършване на подготвителни дейности преди стартиране на обученията“ (П1) в точки.

Участник Предложение Оценка

„ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 15 20

„НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД 10 30

„БКБ“ ЕООД 10 30



2. По показателя „Качество“ (П2), комисията изчисли оценките на участниците съобразно 
посоченото по-долу:

Предложение на участник: Точки:

1. Участникът не предвижда предоставянето на индивидуални 
консултации

0

2. Участникът предвижда до две индивидуални консултации месечно 10
3. Участникът предвижда повече от две индивидуални консултации месечно 20

Комисията изчисли оценките на участниците по показателя „Качество“, както следва:

Участник Предложение Оценка
„ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 3 20
„НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД 2 10
„БКБ“ ЕООД 3 20

3. По показателя „Срок за провеждане на обученията“ (ПЗ), комисията изчисли оценките на 
участниците по следната формула:

ПЗмин X 50
ПЗ = ----------------, където:

ПЗуч

ПЗмин е най-краткият срок за провеждане на обученията, предложен от участник;

ПЗуч е срокът за провеждане на обученията, предложен от участника, чиято оферта се 
оценява;

50 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за провеждане 
на обученията“ (ПЗ) в точки.

Участник Предложение Оценка

„ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 75 46,67

„НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД 75 46,67

„БКБ“ ЕООД 70 50

4. Комисията изчисли Комплексните оценки (КО) на участниците по следната формула:
КО = П1 + П2 + ПЗ, където:

П1 е оценката на офертата по Показателя „Срок за извършване на подготвителни дейности 
преди стартиране на обученията“;
П2 е оценката на офертата по Показателя „Качество“;

^ ИЗ & оценката на офертата по Показателя „Срок за провеждане на обученията“



Участник П1 П2 пз Комплексна 
оценка (КО)

„НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ 
ООД

30 10 46,67 86,67

„ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 20 20 46,67 86,67
„БКБ“ ЕООД 30' 20 50 100

На 19.03.2019 г. в 11:15 ч. Комисията проведе публичното заседание за отваряне ценовите 
предложения на участниците. Комисията установи, че и тримата участници са представили 
Ценово предложение по образец в съответствие с условията на ЗОП и на Възложителя и са 
заявили, че приемат фиксираната Цена за изпълнение на поръчката както следва: Обща цена 
за изпълнение предмета на поръчката от 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без ДДС, 
включваща обучение на общо 400 бр. обучаеми лица; Бюджет за 1 бр. обучаемо лице -  700 
(седемстотин) лева без ДДС.

Комисията установи, че комплексните оценки на офертите на участниците „ВИ-ДЖИ-2007“ 
ООД и „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД са равни, като направените от 
двамата участници предложения по показателя с най-висока относителна тежест - „Срок за 
провеждане на обученията“, също са равни. С оглед на това и на основание чл. 58, ал. 2, т. 3 от 
ППЗОП, Комисията класира с предимство офертата на „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР“ ООД, тъй като същият е направил по-изгодно предложение (10 работни дни) по 
следващия по тежест показател за оценка - „Срок за извърщване на подготвителни дейности 
преди стартиране на обученията“ (П1) с относителна тежест до 30 точки.
Въз основа на изложеното и съгласно съответствието на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия. Комисията класира участниците, както следва

Първо място: „БКБ“ ЕООД;

Второ място; „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД;

Трето място: „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за „Организиране и провеждане на 
обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР- 
НК“ ЕАД“ с класирания на първо място участник -  „БКБ“ ЕООД и при така договорените 
условия.

Комисията приключи работата си и предаде на Възложителя настоящия доклад заедно с 
протоколите по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.03.2019 г.

комиси

Председат< Съгласно  
<7 / I. o>S CL/). А

Членове: 1. Зо/)

2.

''Самуил Авдала/

Роман Райчев/

л. адв. Елиза Джонева/


