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СОЦИАЛЕН ФОНД АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

П Р О Т О К О Л  № 3

от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по чл. 18, ал. 1, тЛ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски 
услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на 
Общата рамка за оценка (САК)“ във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на 
Общата рамка за оценка (САЕ) в администрациите”, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Процедурата е открита с Решение № РД 15-866/24.11.2017 г. на Изпълнителния 
директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01601-2017-0006 от 
дата 24.1 1.2017 г., уникален номер в ОВ на ЕС 2017/8 227-473274 от дата 25.11.2017 г.

На 08.02.2018 г. от 09,00 часа, в сградата на ИПА с адрес: гр. София, ул. "Аксаков" 
№ 1. в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивайло Стоянов -  външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, 
ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120

ЧЛЕНОВЕ:
Бойка Стоилова -  юрисконсулт в дирекция „Административно-
правно и финансово-стопанско осигуряване” в ИПА

Камелия Гашевска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Галина Мутафчийска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Снежанка Рибарска -  старши експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Тихомир Влаховски -  външен експерт, ИТ специалист

Нелн Георгиева -  Цветкова -  старши експерт в дирекция 
„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 
в ИПА

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САГ) в администрациите" се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.
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се събра на закрито заседание да разгледа, оцени и класира офертите на 
участниците, в гореописаната обществена поръчка по реда на тяхното подаване.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията продължи своята работа и пристъпи 
към подробно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците 
„СИЕЛА НОРМА“ АД и „Ай Ти Флайт“ ЕООД. като извърши проверка за съответствие с 
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП,

Комисията разгледа представените от участника „СИЕЛА НОРМ А“ АД в неговата 
оферта е вх. №1/05.01.2018 г. документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и проверка на
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

В офертата на участника са приложени:
Списък на документите, съдържащи се в офертата, попълнен съгласно Образец №  7: 
ЕЕДОП на участника, попълнен съгласно Образен №  2
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена
съгласно Образец №  3 ;
декларация за срока на валидност на офертата, попълнена съгласно Образец №  4: 
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд, попълнена съгласно Образец №  5.
предложение за изпълнение на поръчката, попълнено съгласно Образец №  6; 
декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -  Образец №  8.

При извършената проверка за наличието и редовността на документите за подбор не 
бяха констатирани липси на документи и нередовности на представените такива.

Комисията констатира, че участникът „СИЕЛА НОРМ А“ АД и неговата оферта с 
вх. №1/05.01.2018 г. отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в Обявлението 
и Документацията за участие и на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поради което на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП,

Допуска участника „СИЕЛА НОРМ А“ АД и подадената от него оферта с вх. 
№1/05.01.2018 г. до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи своята работа с разглеждането на представените от участника 
„Ай Ти Флайт“ ЕООД в неговата оферта е вх. №4/05.01.2018 г. документи по чл.39, ал.2

Проект  „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (САЕ) в администрациите " се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление “, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.
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от ППЗОП и проверка на съответствието им е изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В офертата на участника са приложени:
Списък на документите, съдържащи се в офертата, попълнен съгласно Образен №  1: 
ЕЕДОП на участника, попълнен съгласно Образен №  2
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена 
съгласно Образен №  3:
декларация за срока на валидност на офертата, попълнена съгласно Образен №  4: 
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд, попълнена съгласно Образен №  5.
предложение за изпълнение на поръчката, попълнено съгласно Образец №  6; 
декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -  Образен №  8 .

При извършената проверка за наличието и редовността на документите за подбор не 
бяха констатирани липси на документи и нередовности на представените такива.

Комисията констатира, че участникът „Ай Ти Флайт“ ЕООД и неговата оферта с 
вх. №4/05.01.2018 г. отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в Обявлението 
и Документацията за участие и на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поради което на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП,

Допуска участника „Ай Ти Флайт“ ЕООД и подадената от него оферта с вх. 
№4/05.01.2018 г. до разглеждане на техническото предложение.

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на 
този етап от процедурата на 08 февруари 2018 г. в 17,00 часа.

Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 
разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците, да се проведе на 15 февруари 2018 г. от 9,00 ч. в сградата на ИПА, на ул.
Аксаков №1.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с 
чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП при провеждане на закрито заседание на комисията, проведено на 08 
февруари 2018 г.

РЕШИ

Проект  „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (САД) в администрациите “ се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социазен фонд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Ивайло Стоянов .

Външен експерт, в

ЧЛЕНОВЕ:

1. Бойка Стоилов

Юрисконсулт в ди

2 . Камелия Гаше

N£

К О М И С И Я :

>, ап. I, т. 17 от ЗОП под N° ВЕ-1120;

Гпавен експерт в и ~ ------

Външен експерт, ИТ специ

3. Галина М утаф чийска ..

Гпавен експерт в дирекция

4. С нежанка Рибарска . . . .

Старши експерт в дирещи

5. Тихомир В лаховскйс^ ,

£

6. Нели Георгиева — Цвет

Старши експерт в дирекция л и ш е и  в п и л ; /
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Изготвил:

Бойка Стоилова .. 
Юрисконсулт в дг

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САЕ) в администрациите " се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.


