
П Р О Т О К О Л
от проведени 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 от ППЗОП, се проведоха преговори между комисия, 
назначена със Заповед № РД-09-19-2 от 11.03.2019 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД 
в състав:

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

Председател: Самуил Авдала 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Петя Георгиева

адв. Симеон Кръстев

и участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД.

Преговорите се провелсдат въз основа на обявена 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.

Съобразно изпратеното съобщение до участниците в процедурата на пряко договаряне за 
възлагане на обществената поръчка, на 19.03.2018 г. в 10:00 часа в сградата на „СБР-НК“ ЕАД в гр. 
София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, за участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД се яви Владимир 
Близнащки -  законен представител.

Участникът „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД е представил оферта с вх. № 20-34/08.03.2019 г., 14:39 ч. На 
публичното заседание на Комисията, проведено на 11.03.2019 г. от 10:00 ч., първа по ред беше 
отворена от Комисията опаковката на участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД по реда на подаването й. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и 
надписана съгласно указанията на Възложителя. Комисията отвори опаковката на участника в 
присъствието на явилите се представители на участниците и оповести нейното съдържание. 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от 
тримата членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на останалите 
участниците да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД. Присъстващите представители на участниците 
„НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД и „БКБ“ ЕООД не пожелаха да подпищат 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ВИ- 
ДЖИ-2007“ ООД.

В закрити заседания, проведени на 11.03.2019 г. и 19.03.2019 г. Комисията разгледа 
заявлението за участие и допълнително представените документи и информация на участника „ВИ- 
ДЖИ-2007“ ООД и констатира, че участникът е представил 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.

С оглед на гореизложеното, комисията допусна участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД до разглеждане 
на техническото му предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 
отговаря на изискванията на възложителя и съдържа всички изискани в поканата и в документацията 
за участие документи и информация, поради което комисията допуска участника до етапа на
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iipci vjBopH 1Ш ошошение на параметри от предложението на участника, подлежащи 
на оценка съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта.

Комисията констатира, че в приложеното в офертата си Предложение за изпълнение на 
обществената поръчка, участникът „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД е предложил следните параметри, 
свързани с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Срок за извършване на подготвителните дейности, преди стартиране на обученията:'!5 
(петнадесет) календарни дни;

2. Осъществяване на 3 (три) бр. консултации месечно на обучаемите;

3. Срок за провеждане на обученията: 75 (седемдесет и пет) календарни дни;

Съобразно изтегления в присъствието на участниците жребий по чл, 67, ал. 1 от ППЗОП за 
поредност на провеждане на преговорите, комисията проведе първи по ред преговори с участника 
„ВИ-ДЖИ-2007“ ООД. Преговорите с участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД започнаха в 10:10 ч. В 
съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП преди започване на преговорите с ,ЗИ-ДЖИ-2007“ ООД 
комисията помоли представителите на останалите участници да напуснат залата.

Комисията отправи предложение до участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД да сключи договор с по- 
кратки от предложените срокове за извършване на подготвителни дейности и за провеждане на 
обученията. Участникът „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД заяви, че е предложил възможно най-кратките 
срокове за изпълнение на услугата (извършване на подготвителни дейности и провеждане на 
обучения) и не може да предложи съкращаването им.

Комисията отправи предложение до участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД да сключи договор с 
предвиден по-голям брой индивидуални консултации месечно на обучаемите. Участникът „ВИ- 
ДЖИ-2007“ ООД заяви, че е предложил максималния възможен брой индивидуални месечни 
консултации и не може да предложи увеличаване на броя им.

Комисията единодушно реши да приеме предложенията на участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД, 
направени в депозираната оферта, а именно:

1. Срок за извършване на подготвителните дейности, преди стартиране на обученията: 15 
(петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор за възлагане на 
обществената поръчка до първия ден на провеждане на обученията;

2. Осъществяване на 3 (три) бр. индивидуални консултации месечно на обучаемите.

3. Срок за провеждане на обученията: 75 (седемдесет и пет) календарни дни.

Комисията попита участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД дали е съгласен комисията да оповести 
постигнатите с него договорености пред останалите участници. Участникът „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД 
заяви, че е съгласен комисията да оповестява постигнатите с него договорености пред останалите 
участници.

Договарянето с участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД приключи в 10:25 часа на 19.03.2019 г. като 
на същата дата бе изготвен и настоящият протокол.

КОМИСИЯ:
Председател: C h 2. A O - c h  () 'Самуил Авдала/
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2 .  ^  адв. Близа Джонева/

За участника: ___ /Владимир Близнашки/

Членове: 1. Роман Райчев/


