ПРОТОКОЛ

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
Днес, 20.03.2018 г. комисия в състав:
I.

Председател:
Деян Георгиев Димитров – Директор „ЕИИР” в Община Монтана

II. Членове:
1. Вася Йорданова-Симеонова – Началник отдел „ПОПОФТЗ“ към Дирекция ЕИИР
на Община Монтана
2. Таня Миладинова Цветанова – Мл. експерт „ОПОФП” в Дирекция „ЕИИР“ на Община Монтана,
назначена със Заповед №ЗОП-8В от 20.03.2018 г., във връзка с Обява № ЗОП-8А от
06.03.2018 г. на Кмета на Община Монтана, се събраха със задача разглеждане и оценка на
подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за
насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана”
До определения от Възложителя първоначален срок за подаване на оферти – 17:30 ч.
на 16.03.2018 г., , са получени 2 (две) оферти:
1. „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София с оферта док. № 70-00-392 от 16.03.2018 г.,
10:49 ч.
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството“
2. „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София с оферта док. № 70-00-393 от 16.03.2018
г., 10:50 ч.
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството“ и за Обособена позиция №2
„Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначално обявения
срок за получаване на оферти с № ЗОП-8Б от 16.03.2018 г. Срокът за получаване на офертите е удължен до 19.03.2018 г., 17:30 ч. В този срок в деловодството е получена още 1
(една) оферта:
3. „е-Март Ауторити“ ЕООД гр. София с оферта док. № 70-00-405 от 19.03.2018 г.,
10:19 ч.
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството“ и за Обособена позиция №2
„Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
Комисията започна своята работа с получаване на представените оферти и протокола
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Всеки член от Комисията попълни и представи Декларация за обстоятелствата по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертата не присъстваха представители или упълномощени представители на участниците.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на
пликовете, съдържащи офертите, комисията пристъпи към тяхното отваряне, обявяване на
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ценовите предложения на участниците и разглеждане на документите за съответствие с
критериите за подбор, поставени от Възложителя:
1. „Глобал Метрикс“ ЕООД с ЕИК 203020572 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1359, ж.к. Люлин, бл. 414, вх. А, ап. 10, и адрес за кореспонденция: гр. София
1000, ул. „Княз Борис I“ №104, представлявано от Радостина Ангелова Стефанова – управител. Тел. 0888 759 479, е-mail: office@globalmetrics.eu.
Комисията установи, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Ценово предложение за Обособена позиция №1:
22 230 (двадесет и две хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС или
26 676 (двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и шест) лв. с ДДС.
Участникът няма да използва подизпълнители.
2. „БС Глобал Консултинг“ ООД с ЕИК 131548799 и със седалище и адрес на управление гр. София 1301, ул. „Позитано“ №9а, офис 14, представлявано от Радослав Людмилов Бозаджиев – управител. Тел. 0888 580 450, е-mail: r.bozadzhiev@gmail.com.
Комисията установи, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Ценово предложение за Обособена позиция №1:
28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лв. без ДДС или
34 200 (тридесет и четири хиляди и двеста) лв. с ДДС.
Ценово предложение за Обособена позиция №2:
16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС или
19 800 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лв. с ДДС.
Участникът няма да използва подизпълнители.
3. „е-Март Ауторити“ ЕООД с ЕИК 203164316 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ №57, и адрес за кореспонденция: гр. София 1463, ул.
„Цар Асен“ №98, представлявано от Борислав Бориславов Цеков – управител. Тел. 0888
307 337, е-mail: borislavtsekov@aol.com.
Комисията установи, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Ценово предложение за Обособена позиция №1:
17 000 (седемнадесет хиляди) лв. без ДДС или
20 400 (двадесет хиляди и четиристотин) лв. с ДДС.
Ценово предложение за Обособена позиция №2:
10 020 (десет хиляди и двадесет) лв. без ДДС или
12 024 (дванадесет хиляди и двадесет и четири) лв. с ДДС.
Участникът няма да използва подизпълнители.
Проверка за съответствие на представените документи с изискванията за лично
състояние и с критериите за подбор:
1. „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София
Участникът е представил необходимите документи, свързани с изискванията за лично
състояние: Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП) и Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 ÷ 5 от ЗОП).
Критерии за подбор
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Икономическо и финансово състояние на участника: при изискуем оборот от услуги
за последните три приключили финансови години в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 58 000 лв. без ДДС за обособената позиция, за която е представил оферта, участникът е декларирал 104 524 лв.
Технически и професионални способности: участникът е представил Списък на услугите, идентични или сходни на обществената поръчката заедно с доказателства:
(1) Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
с възложител Министерство на труда и социалната политика.
(2) Бизнес консултация, анализ и изготвяне на експертен доклад за развитието на автомобилната индустрия в Северозападна България с възложител Българска агенция за инвестициите.
(3) Теренни проучвания в рамките на проект СВ006.1.31.070 „Иновативни инициативи за сътрудничество в трансграничния регион“ Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег-ИПП България – Сърбия с възложител Българска академия на науките.
Комисията установи, че участникът „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София отговаря на
поставените от възложителя изисквания за лично състояние и с критериите за подбор и го
допуска до оценка на Техническото предложение за Обособена позиция №1 „Провеждане
на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и
идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството“.
„БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София
Участникът е представил необходимите документи, свързани с изискванията за лично
състояние: Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП) и Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 ÷ 5 от ЗОП).
Критерии за подбор
Икономическо и финансово състояние на участника: при изискуем оборот от 58 000
лв. без ДДС за последните три приключили финансови години от услуги в сферата, попадаща в обхвата на Обособена позиция №1, участникът е декларирал 89 694,00 лв.; при
изискуем оборот от 33 000,00 лв. без ДДС за последните три приключили финансови години от услуги в сферата, попадаща в обхвата на Обособена позиция №2, участникът е
декларирал 89 694,00 лв.
Технически и професионални способности:
За Обособена позиция №1 участникът е представил Списък на услугите, идентични
или сходни на обществената поръчката заедно с доказателства:
(1) Предоставяне на консултации и извършване на анализи за бизнес развитие на
предприятието с възложител „Евростилл Трейд“ ООД, гр. София.
(2) Анализ на бизнес развитието на предприятието с възложител „Пестицид“ ЕООД,
гр. Костинброд.
(3) Анализ на състоянието на предприятието, анализ на инвестиционната програма на
предприятието, изготвяне на препоръки за постигане на заложените в договора с
банката- кредитор цели с възложител „Евростилл Трейд“ ООД, гр. София.
(4) Анализ на пазара на горива и анализ на сравнителни характеристики на цените на
горивата на световния и българския пазар с възложител „А1 Комюникейшънс“
ЕООД, гр. София.
(5) Изготвяне на проектно предложение по ОПРЧР ,,Добри и безопасни условия на
труд” – проект, насочен към бизнес развитие на предприятието с възложител „Томика Метал“ АД, гр. Пловдив.
2.
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(6) Изготвяне на проектно предложение по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка /
маркетинг на селскостопански продукти, ПРСР – изготвяне на бизнес план с възложител „Мити 01“ ООД, гр. София.
Комисията установи, че участникът „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София отговаря
на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и с критериите за подбор и
го допуска до оценка на Техническото предложение за Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана
и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството“.
За Обособена позиция №2 участникът е представил Списък на експертите заедно с
декларации за съгласие за участие като експерт и доказателства за образователна степен и
опит в дейността:
(1) Ръководител на екипа: Румен Димитров Симеонов
(2) Експерт Социално-икономически анализи: Радослав Людмилов Бозаджиев
(3) Експерт Заетост: Мартин Петков Петков
(4) Експерт Програмиране на програми и проекти: Христо Паулинов Чорбаджийски
(5) Експерт Програмиране на програми и проекти: Христина Емилова Иванова
Комисията установи, че участникът „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София отговаря
на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и с критериите за подбор и
го допуска до оценка на Техническото предложение за Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на
МСП в община Монтана“.
„е-Март Ауторити“ ЕООД гр. София
Участникът е представил необходимите документи, свързани с изискванията за лично
състояние: Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП) и Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 ÷ 5 от ЗОП).
Критерии за подбор
Икономическо и финансово състояние на участника: при изискуем оборот от
58 000,00 лв. без ДДС за последните три приключили финансови години от услуги в сферата, попадаща в обхвата на Обособена позиция №1, участникът е декларирал 78 900,00
лв.; при изискуем оборот от 33 000,00 лв. без ДДС за последните три приключили финансови години от услуги в сферата, попадаща в обхвата на Обособена позиция №2, участникът е декларирал 36 583,33 лв.
Технически и професионални способности:
За Обособена позиция №1 участникът е представил Списък на услугите, идентични
или сходни на обществената поръчката заедно с доказателства:
(1) Национално представително социологическо проучване и изготвяне на аналитичен доклад на тема „Обществени нагласи към дейността на Комисията за защита
на личните данни и запознатост на гражданите с техните права“ с възложител Комисия за защита на личните данни, гр. София.
(2) Изследователски проект за мониторинг и анализ на нормативната и медийна среда
по отношение на банковите услуги с възложител Първа инвестиционна банка, гр.
София.
(3) Анализ на медийната среда по отношение на банковия сектор и банковите услуги,
предлагани от клиента с възложител Първа инвестиционна банка, гр. София.
(4) Провеждане на 2 броя национално представителни социологически проучвания и
аналитични доклади за потребителските нагласи в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство и за оценка на ефективност на рекламни продукти с възложител „PSP Инвестмънт консултинг“ ЕООД, гр. София.
3.
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(5) Планиране, организиране и провеждане на 1 бр. национално представително социологическо проучване на тема „Потребителски нагласи към дигиталната търговия. Ефективност на промоционални дейност на онлайн магазин, изграден по проект 19-CCD/1 от 04.06.2015 г., финансиран от Агенцията за хора с увреждания“ с
възложител „Спестествено.бг“ ЕООД, гр. София.
(6) Изготвяне на анализ за състоянието и мерки за подобряване на разпространението
на изданията, обслужвани от агенцията с възложител „РА „Евромедия“ ООД, гр.
София.
(7) Планиране, организиране и провеждане на национално представително социологическо проучване и на стандартизирана анкета с представители на бизнеса с възложител Комисия за защита на личните данни, гр. София.
Комисията установи, че участникът „е-Март Ауторити“ ЕООД гр. София отговаря на
поставените от възложителя изисквания за лично състояние, но не отговаря на критериите
за подбор за Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване
на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“ и предлага на Възложителя да бъде отстранен от понататъшно участие.
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Фактическо основание: участникът не отговаря на изискванията на възложителя за
технически и професионални способности – декларираните извършени услуги, идентични
или сходни на обществената поръчката заедно с доказателства към тях, не са с предмет
бизнес развитие.
За Обособена позиция №2 участникът е представил Списък на експертите заедно с
декларации за съгласие за участие като експерт и доказателства за образователна степен и
опит в дейността:
(1) Ръководител на екипа: Свилен Стефанов Колев
(2) Експерт Социално-икономически анализи: Корнелия Живкова Конева-Чупренска
(3) Експерт Заетост: Радослав Георгиев Георгиев
(4) Експерт Програмиране на програми и проекти: Борислав Бориславов Цеков
(5) Експерт Програмиране на програми и проекти: Петко Данаилов Петков
Комисията установи, че участникът „е-Март Ауторити“ ЕООД гр. София не отговаря
на критериите за подбор за Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна
практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“ и
предлага на Възложителя да бъде отстранен от по-нататъшно участие.
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Фактическо основание: участникът не отговаря на изискванията на възложителя за
технически и професионални способности:
1. Предложеният за ръководител на екипа Свилен Стефанов Колев не отговаря на
изискванията на възложителя за опит като ръководител на екип в поне две програми за насърчаване на предприемачеството.
2. Предложеният за експерт Програмиране на програми и проекти Борислав Бориславов Цеков не отговаря на изискванията на възложителя за участие в поне две
дейности, свързани с разработване на мерки и/или проекти за насърчаване на
предприемачеството и/или подкрепа за МСП.
1.

2.

Оценка на участниците:
Критерий за определяне на изпълнител – оптимално съотношение качество/цена
въз основа на цена и качествени показатели. Методиката се отнася и за двете обособени позиции.
Показатели за оценяване:

5

П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна
оценка.
П2 – Предложена от участника цена в лева без ДДС.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1+ П2
3.

Относителни тегла на показателите за оценяване:
П1 = 60 точки, максимална стойност
П2 = 40 точки, максимална стойност

Указания за определяне на оценката по всеки показател:
4.1. П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (60 точки)
По този показател ще се извършва оценка на предложеното от участника подробно
описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в Техническата спецификация.
Точките по този показател се разпределят както следва:
П1 = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)
4.

П1 = П1.1 + П1.2
Съставните части на подпоказатели П1.1 , П1.2 са посочени по-долу:
Организация и методология
Обосновка на участника (П1.1)
Разбирането на участника изцяло и напълно отговаря на изискванията на
Възложителя, заложени в Техническата спецификация и задълженията по
договора
Рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и
преодоляване на идентифицираните рискове са отлично и изчерпателно
разработени
Стратегия на участника (П1.2)
Качество на предлаганите продукти
Цялостна стратегия за изпълнение на дейностите. Адекватност и
изчерпателност на дейностите, включващо начини и условия за
изпълнението им
Изчерпателно и ясно описание на очакваните резултати от услугата и
предложение за начина за постигането им.
Предложено е отлично описание на структурата за мениджмънт на
договора и вътрешните за екипа взаимовръзки, както и външните такива с
представители на Община Монтана, което гарантира качествено
изпълнение на договора

До 20 т.
до 10 т.
до 10 т.
До 40 т.
до 10 т.
до 10 т.
до 10 т.
до 10 т.

Точките по подпоказател П1.1 Обосновка на участника и П1.2 Стратегия на
участника, ще се бъдат присъждани по следния начин:
При оценяване, оценителите ще присъждат 10, 5 или 3 точки. Предложения, които
не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и описана
съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе подпоказатели,
следва да бъде предложен за отстраняване.
оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий,
изискванията на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални
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практики и методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това
такова предложение е разработено по начин, от който е видно, че Участникът предлага
ниво на изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез
техническата спецификация;
оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий,
изискванията на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и са
съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези
предложения, които са разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в
спецификацията, но съдържат незначителни / несъществени непълноти.
* Несъществени/Незначителни са тези непълноти в техническото предложение, които
не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса
на детайлна информация и други подобни.
** Съществени/Значителни са тези непълноти в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и
техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите
стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми
задачи и дейности и постигане на съответни параметри и други подобни. При установени
съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде
предложена за отстраняване.
оценка 3 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий,
изискванията на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и
предмета на поръчката, но не са достатъчно конкретни или не са подробно описани,
предвид разписаните в техническата спецификация изисквания за начина на написване на
техническата оферта (нейното съдържание) и/или са общо/схематично написани или в
тези предложения са установени части от офертата, насочени за други договори, които не
са предмет на тази обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се отнесат
дейности от друг проект.
4.2. П2 – Предложена цена от участника (40 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране;
„цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева).
Ценовото предложение е с тегловен коефициент 40% в общата оценка и се оценява с
оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула:

Оц =

Минимална
предложена цена
Предлагана цена

× 40

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника за всяка позиция по отделно се
изчислява по формулата:
КО = П1+ П2
КО на всяка позиция има максимална стойност 100 точки.
На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.
Разглеждане и оценка на Предложенията за изпълнение на поръчката:
1. „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“
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Организация и методология
Обосновка на участника (П1.1)
10 т.
Участникът е изпълнил критерия, но при обосновката не е демонстрирано
5 т.
пълно разбиране на предмета на поръчката и не е реферирано към
стратегическите документи на общинско ниво, които са водещи при
анализа, програмирането и реализацията на общински политики за развитие
в т.ч. политиките за развитие на предприемачеството. Вместо това е
използвано общо описание на ОПРЧР 2014-2020.
Участникът е разработил пълно и ясно теоретичната част на управлението
5 т.
на риска. Не е достатъчно ясно описана методологията на общата оценка на
тежестта на въздействие, базираща се на мултиплицирания ефект на
степента на влияние и вероятността за реализация на риска. В текста са
включени всички задължителни, както и три допълнителни риска.
Стратегия на участника (П1.2)
20 т.
Описанието на качеството на предлаганите продукти е ясно описано и
5 т.
отговаря на критериите, поставени в техническото задание.
Описанието на стратегията и методологията е пълно и отговаря на
5 т.
изискванията на техническото задание.
Описанието на очакваните резултати е пълно и отговаря на изискванията на
5 т.
техническото задание.
Структурата на управление на договора, както и функционалните и
5 т.
комуникационни връзки са ясно и изчерпателно описани.
Оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника:
П1 = П1.1 + П1.2 = 10 + 20 = 30 т.
„БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“
Организация и методология
Обосновка на участника (П1.1)
20 т.
10 т.
Предложението на участника отговаря на критерия. Ясно е демонстрирано
разбирането на участника за предмета на поръчката. Обвръзката й с
общинските политики за развитие е над изискванията на ТЗ
10 т.
Участникът е разработил пълно и ясно теоретичната част на управлението
на риска. В текста са включени всички задължителни, както и три
допълнителни риска. Като изпълнение над очакванията при анализа на
риска е демонстрирано разбиране и адекватно на конкретната ситуация
отразяване на рисковете. Тяхната вероятност и влияние са ясно обосновани.
Стратегия на участника (П1.2)
25 т.
Описанието на качеството на предвидените по процедурата услуги,
5 т.
присъства в обосновката, но не е обособено в отделен параграф и не е ясно
описано.
Предлаганата стратегия и методология за изпълнение на поръчката
10 т.
надхвърля изискванията на ТЗ, като предлага, в допълнение на
количествените, и качествени методи за набиране на информация –
дълбочинни интервюта
Описанието на очакваните резултати е пълно и отговаря на изискванията на
5 т.
техническото задание.
Структурата на управление на договора, както и функционалните и
5 т.
комуникационни връзки са ясно и изчерпателно описани.
Оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника:
2.
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П1 = П1.1 + П1.2 = 20 + 25 = 45 т.
За Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
Организация и методология
Обосновка на участника (П1.1)
20 т.
Предложението на участника отговаря на критерия. Ясно е демонстрирано
10 т.
разбирането на участника за предмета на поръчката. Обвръзката й с
общинските политики за развитие е над изискванията на ТЗ.
10 т.
Участникът е разработил пълно и ясно теоретичната част на управлението
на риска. В текста са включени всички задължителни, както и три
допълнителни риска. Като изпълнение над очакванията при анализа на
риска е демонстрирано разбиране и адекватно на конкретната ситуация
отразяване на рисковете. Тяхната вероятност и влияние са ясно обосновани.
Стратегия на участника (П1.2)
20 т.
Описанието на качеството на предвидените по процедурата услуги,
5 т.
присъства в обосновката, но не е обособено в отделен параграф и не е ясно
описано.
Предлаганата стратегия и методология за изпълнение на поръчката
5 т.
отговаря на заданието.
Резултатите са описани ясно и отговарят на изискванията на заданието.
5 т.
Структурата на управление на договора, както и функционалните и
5 т.
комуникационни връзки са ясно и изчерпателно описани.
Оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника:
П1 = П1.1 + П1.2 = 20 + 20 = 40 т.
Разглеждане и оценка на Ценовите предложения:
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“:
„Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София е предложил 22 230 лв. без ДДС.
„БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София е предложил 28 500 лв. без ДДС.
Оценка на Ценовото предложение на „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София:
Минимална
предложена цена
22 230
Оц =
× 40 =
= 40,0 т.
Предлагана цена
22 230
Оценка на Ценовото предложение на „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София:
Минимална
предложена цена
22 230
Оц =
× 40 =
= 31,2 т.
Предлагана цена
28 500

За Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“:
„БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София е предложил 16 500 лв. без ДДС.
Минимална
предложена цена
16 500
Оц =
× 40 =
= 40,0 т.
Предлагана цена
16 500
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Комплексната оценка (КО):
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“:
Комплексна оценка на „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София:
КО = П1+ П2 = 30,0 + 40,0 = 70,0 т.
Комплексна оценка на „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София:
КО = П1+ П2 = 45,0 + 31,2 = 76,2 т.

За Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
Комплексна оценка на „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София:
КО = П1+ П2 = 40,0 + 40,0 = 80,0 т.
Класиране на участниците:
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“
76,2 т.
1. място - „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София
70,0 т.
2. място - „Глобал Метрикс“ ЕООД гр. София
За Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
1. място - „БС Глобал Консултинг“ ООД гр. София
80,0 т.
Отстранени участници:
„е-Март Ауторити“ ЕООД с ЕИК 203164316 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ №57, представлявано от Борислав Бориславов Цеков –
управител.
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.
За Обособена позиция №1 „Провеждане на ситуационен анализ за установяване на
настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в
подкрепа на предприемачеството“
Фактическо основание: участникът не отговаря на изискванията на възложителя за
технически и професионални способности – декларираните извършени услуги, идентични
или сходни на обществената поръчката заедно с доказателства към тях, не са с предмет
бизнес развитие.
За Обособена позиция №2 „Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“
Фактическо основание: участникът не отговаря на изискванията на възложителя за
технически и професионални способности:
3. Предложеният за ръководител на екипа Свилен Стефанов Колев не отговаря на
изискванията на възложителя за опит като ръководител на екип в поне две програми за насърчаване на предприемачеството.
4. Предложеният за експерт Програмиране на програми и проекти Борислав Бориславов Цеков не отговаря на изискванията на възложителя за участие в поне две
дейности, свързани с разработване на мерки и/или проекти за насърчаване на
предприемачеството и/или подкрепа за МСП.
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Комисията предлага на Кмета на Община Монтана, в качеството му на Възложител,
да сключи договор с класирания на първо място за двете обособени позиции участник:
„БС Глобал Консултинг“ ООД с ЕИК 131548799 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1301, ул. „Позитано“ №9а, офис 14, представлявано от Радослав Людмилов Бозаджиев – управител.
Дата на съставяне на протокола: 04.05.2018 г.
К О М И С И Я:

Председател:
Членове:

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
*

(Деян Димитров)
1.

*

(Вася Йорданова-Симеонова)
2.

*

(Златко Живков)

08.05.2018 г.

(дата на получаване на протокола)

*

(Таня Цветанова)
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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