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П Р О Т О К О Л  № 1 

от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: „Логистично и техническо 

осигуряване на обучения и събития в България“ с две обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция 1:„Логистично и техническо осигуряване на обучения и 

събития в България по проекти на ИПА“, във връзка с логистичното обезпечаване на 

ИПА при извършване на дейността си и във връзка с изпълнението на проект с номер на 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C01 и 

наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане 

на предизвикателствата на съвременните публични политики“ и проект с номер 

BG05SFOP001-2.001-0001 и наименование „Подобряване на процесите, свързани с 

предоставянето, достъпа и повторното използване на информация от обществения 

сектор“. Проектите се финансират от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Обособена позиция 2:„Логистично и техническо осигуряване на различни 

събития (обучения и срещи) в България за обезпечаване на дейността на ИПА“, във 

връзка с логистичното обезпечаване на ИПА при извършване на дейността си, 

финансирана с бюджетни средства. 

 

Процедурата е открита с Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 

01601-2017-0001, уникален номер в ОВ на ЕС 2017/S 067-126401от дата 05.04.2017 г. 

 

На 11.05.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на ИПА с адрес гр. София ул. "Аксаков" 

№ 1, в изпълнение на Заповед № РД 10 – 255/11.05.2017г. 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 

 Виолета Джукелова – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейности проекти” в ИПА 

http://www.aop.bg/ee2014.php?mode=display&s1_id=5259
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 Кристина Андреева – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейност и проекти” в ИПА 

 Десислава Бимбашева – директор на дирекция 

„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 

в ИПА 

 

се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната 

обществена поръчка. 

 

До крайния срок – 17:30 часа на 10.05.2017 г. са подадени оферти от следните 

участници: 

Входящ номер и дата: Обособена 

позиция 

Участник: 

Вх. № 1 / 09.05.2017 г. / 11:58 ч. 2 „СкайТравел“ООД 

Вх. № 2 / 10.05.2017 г. / 12:30 ч. 1 и 2 „Е-Турс“ ООД 

Вх. № 3 / 10.05.2017 г. / 12:50 ч. 1 и 2 Обединение „Логистика на мероприятия“ 

Вх. № 4 / 10.05.2017 г. / 14:46 ч. 1 и 2 Консорциум „Ла Експрес“ 

Вх. № 5 / 10.05.2017 г. / 15:34 ч. 1 и 2 „Атлас Травелс“ ЕООД 

Вх. № 6 / 10.05.2017 г. / 16:12 ч. 2 „Ди Ем Дивелопмънт“ ЕООД 

Вх. № 7 / 10.05.2017 г. / 16:28 ч. 1 и 2 „Теза“ ООД 

Вх. № 8 / 10.05.2017 г. / 16:40 ч. 1 и 2 ДЗЗД „Ивентис“ 

 

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, 

съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени 

представители на участниците: 

 

1. Младен Петков – упълномощен представител на Консорциум „Ла Експрес“ 

2. Лучия Кроснева – упълномощен представител на ДЗЗД „Ивентис“ 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

На основание чл. 104, ал.2 от ЗОП комисията ще извърши оценката на 

техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждането на 

предварителен подбор. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

както следва: 
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Участник №1: „Скай Травел“ ООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция 2. 

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията 

оповести нейното съдържание, отвори и оповести Ценовото предложение на участника, 

както следва: 

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 20 999,00 лева 

(двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС. 

B изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“ – Младен Петков 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника.  

 

Участник №2: „Е-Турс“ ООД 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 423 670,60 лева 

(един милион четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин и седемдесет лева и 

шестдесет стотинки) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“ – Младен Петков 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника за 

изпълнение на Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 22 600,00 лева 

(двадесет и две хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 2. 

 

Участник №3: Обединение „Логистика на мероприятия“ 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 543 330,68 лева 

(един милион петстотин четиридесет и три хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и 

осем стотинки) без ДДС. 
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В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 24 639,80 лева 

(двадесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет лева и осемдесет стотинки) без 

ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 2. 

 

Участник №4: Консорциум „Ла Експрес“ 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 418 605,00 лева 

(един милион четиристотин и осемнадесет хиляди шестстотин и пет лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 24964,00 лева 

(двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 2. 

 

Участник №5: „Атлас Травелс“ ЕООД 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 493 648,40 лева 

(един милион четиристотин деветдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и осем 

лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 
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В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“ – Младен Петков 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника за 

изпълнение на Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 21 681,00 лева 

(двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“ – Младен Петков 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника за 

изпълнение на Обособена позиция 2. 

 

Участник №6: „Ди Ем Ай Дивелопмент“ ЕООД 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 2. 

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията 

оповести нейното съдържание, отвори и оповести Ценовото предложение на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 22 360,00 лева 

(двадесет и две хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 2. 

 

Участник №7: „Теза“ ООД 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 408 472,00 лева 

(един милион четиристотин и осем хиляди четиристотин седемдесет и два лева) без 

ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 23 740,00 лева 

(двадесет и три хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника ДЗЗД „Ивентис“ - Лучия Кроснева подписаха 
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техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 2. 

 

Участник №8: ДЗЗД „Ивентис“ 

Участникът е представил оферти за участие по Обособена позиция 1 и по 

Обособена позиция 2. 

След отварянето на представените в непрозрачна опаковка оферти комисията 

оповести тяхното съдържание, отвори и оповести Ценовите предложения на участника, 

както следва:  

1. Цена за изпълнение на Обособена позиция 1 в размер на 1 437 412,20 лева 

(един милион четиристотин тридесет и седем хиляди четиристотин и дванадесет лева и 

двадесет стотинки) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима В изпълнение на 

разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията и 

представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“ - Младен Петков подписаха 

техническото предложение и ценовото предложение на участника за изпълнение на 

Обособена позиция 1. 

2. Цена за изпълнение на Обособена позиция 2 в размер на 25 014,00 лева 

(двадесет и пет хиляди и четиринадесет лева) без ДДС. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията и представителят на участника Консорциум „Ла Експрес“- Младен Петков 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника за 

изпълнение на Обособена позиция 2. 

 

С извършването на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата на 

чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание с подробно разглеждане на 

документите по чл. 61, т. 3 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с 

изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 

предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП. 

След като подробно разгледа представените от участниците ценови предложения, 

комисията установи: 

 

1. Участник „Скай Травел“ ООД 

Предложеното от участника „Скай Травел“ ООД ценово предложение по 

Обособена позиция 2 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  
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Предвид констатираното,комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 2 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

 

2. Участник „Е-Турс“ ООД 

2.1.Предложеното от участника „Е-Турс“ ООД ценово предложение по 

Обособена позиция 1 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 1 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

2.2.Предложеното от участник „Е-Турс“ ООД ценово предложение по Обособена 

позиция 2 е попълненото съгласно образеца на възложителя. Общата цена за изпълнение 

съответства с посочената от участника максимална цена по поръчката. Участникът е 

посочил, че общия размер на ценовото предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция 2 е 22 600,00 лв. (двадесет и две хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

Посоченият размер не отговаря на верния сбор от всички позиции. Верният аритметичен 

сбор на сумите по колона „Общо сума в лева без ДДС, съгласно приложената от 

участника таблица в ценово предложение по Обособена позиция 2, е в размер на 22 

260,00 лв. (двадесет и две хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията няма правна 

възможност да инициира промяна на цената поради аритметични грешки, нито има 

възможност да отстрани такива, доколкото закона не предвижда такива правомощия на 

комисията.  

Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията в документацията, 

утвърдена с влязлото в сила Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. и предвид 

констатираното несъответствие и във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Е-Турс“ ООД от 

процедурата по Обособена позиция 2.  

 

3. Участник Обединение „Логистика на мероприятия“ 

3.1.Предложеното от участника Обединение „Логистика на мероприятия“ ценово 

предложение по Обособена позиция 1 е попълнено съгласно образеца на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката. В таблицата с подробно представеното ценово предложение по Обособена 

позиция 1, в т.2.5.2 участника е записал обща стойност за позицията 16 667,00 лв. 

(шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева) без ДДС, което не отговаря на 

вярното аритметично изчисление, което предвид предложената единична цена 66,67 
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лв./бр.при 250 бр. участници възлиза в размер на 16 667,50 лв. (шестнадесет хиляди 

шестстотин шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция 1 в размер на 1 543 330,68 лв. (един милион петстотин четиридесет и три 

хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, а предвид 

предложените от участника единични цени общата цена следва да е в размер на 1 

543 331,18 лв. (един милион петстотин четиридесет и три хиляди триста тридесет и 

един лева и осемнадесет стотинки) без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията няма правна 

възможност да инициира промяна на цената поради аритметични грешки, нито има 

възможност да отстрани такива, доколкото закона не предвижда такива правомощия на 

комисията.    

Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията в документацията, 

утвърдена с влязлото в сила Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. и предвид 

констатираните несъответствия и във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника Обединение 

„Логистика на мероприятия“ от процедурата по Обособена позиция 1. 

 

3.2. Предложеното от участника Обединение „Логистика и мероприятия“ ценово 

предложение по Обособена позиция 2 е попълнено съгласно образеца и изискванията на 

възложителя. Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника 

максимална цена по поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 2 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

 

4. Участник Консорциум „Ла Експрес“ 

4.1.Предложеното от участника Консорциум „Ла Експрес“ ценово предложение 

по Обособена позиция 1 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 1 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

4.2.Предложеното от участника Консорциум „Ла Експрес“ ценово предложение 

по Обособена позиция 2 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  
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Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 2 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

 

5. Участник „Атлас Травелс“ ЕООД 

5.1.Предложеното от участника „Атлас Травелс“ ЕООД ценово предложение по 

Обособена позиция 1 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 1 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

5.2.Предложеното от участника „Атлас Травелс“ ЕООД ценово предложение по 

Обособена позиция 2 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. 

Общата цена за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по 

поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 2 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

 

6. Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

Предложеното от участника „Ди Ем Ай Диивелопмънт“ ЕООД ценово 

предложение по Обособена позиция 2 е попълнено съгласно образеца на възложителя. 

По т. 1 „Приемаме, че максималната цена по поръчката е …“ от Ценовото предложение 

на участника по Обособена позиция 2, същият е записал: „Приемаме, че максималната 

цена по поръчката е 25 116,14 лв. без ДДС.“, което не отговаря на предложената обща 

цена за изпълнение в размер на 22 360,00 лв. без ДДС. В т. 1 от Ценовото предложение, 

участника следва да посочи максималната цена по поръчката, която предлага, а не 

максималната прогнозна стойност на поръчката, която е обявена от възложителя. 

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията няма правна 

възможност да инициира промяна на цената поради аритметични грешки, нито има 

възможност да отстрани такива, доколкото закона не предвижда такива правомощия на 

комисията.  

Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията в документацията, 

утвърдена с влязлото в сила Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. и предвид 

констатираното несъответствие и във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД от процедурата по Обособена позиция 2. 

 

7. Участник „Теза“ ООД 
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7.1.Предложеното от участника „Теза“ ООД ценово предложение по Обособена 

позиция 1 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. Общата цена 

за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 1 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

7.2.Предложеното от участника „Теза“ ООД ценово предложение по Обособена 

позиция 2 е попълнено съгласно образеца и изискванията на възложителя. Общата цена 

за изпълнение съответства с посочената от участника максимална цена по поръчката.  

Предвид констатираното, комисията допуска подадената от участника оферта по 

Обособена позиция 2 до следващия етап на разглеждане и оценяване съгласно избрания 

критерий за възлагане. 

 

8. Участник ДЗЗД „Ивентис“  

8.1.Предложеното от участника ДЗЗД „Ивентис“ ценово предложение по 

Обособена позиция 1 не е попълнено съгласно изискването на възложителя всички 

цени да се представят до втория знак след десетичната запетая. Някои от 

единичните цени са представени до втория знак, а други не са. При направената 

проверка се установи, че има допуснати аритметични грешки в следните редове от 

таблицата на ценовото предложение: 

 В ред 1.1.1, участникът е посочил, че 90 бр. участници * 280,67 лв./бр. = 25 260 

лв. След изчисляване, комисията установи, че вярната сума е 90 бр. 

участници * 280,67 лв./бр. = 25 260,30 лева. В ред 2.4.1, участникът в посочил, 

че 60 бр. участници * 449,33 лв./бр. = 26 960 лв.След изчисляване, комисията 

установи, че вярната сума е 60 бр. участници * 449,33 лв./бр. = 26 959,80 

лева. В ред 2.10.1, участникът е посочил, че 1000 бр. участници * 45 лв./бр. = 4 

500 лв. След изчисляване, комисията участанови, че вярната сума е 1000 

бр. участници * 45 лв./бр. = 45 000,00 лева. В ред 2.11.1, участникът е посочил, 

че  240 бр. участници * 77,33 лв./бр. = 17 840 лв.. След изчисляване, 

комисията установи че вярната сума е 240 бр. участници * 77,33 = 17 839,20 

лева. 

В резултат на допуснатите горепосочени аритметични грешки, предложената от 

участника в ценовото предложение обща цена за изпълнение в размер на 1 437 412,2 лв. 

(един милион четиристотин и дванадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС не отговаря 

на верния аритметичен сбор от всички позиции в таблицата на ценовото предложение.  

Вярната обща цена за изпълнение следва да бъде в размер на 1 437 411,50 лв. 

(един милион четиристотин и единадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

По т. 1 „Приемаме, че максималната цена по поръчката е …“ от Ценовото 

предложение по Обособена позиция 1 на участника, същият е записал: „Приемаме, че 

максималната цена по поръчката (ОП 1) е 1 591 145,08 лв. (един милион петстотин 
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деветдесет и една хиляди сто четиридесет и пет лева и осем стотинки) без ДДС.“, което 

не отговаря на предложената от участника обща цена за изпълнение в размер на 1 437 

412,2 лв. (един милион четиристотин и дванадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.  

В т. 1 от Ценовото предложение, участника следва да посочи максималната цена по 

поръчката, която предлага, а не максималната прогнозна стойност на поръчката, 

която е обявена от възложителя. 

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията няма правна 

възможност да инициира промяна на цената поради аритметични грешки, нито има 

възможност да отстрани такива, доколкото закона не предвижда такива правомощия на 

комисията.  

Предвид констатираните несъответствия и във връзка с чл. 107, т. 2, буква 

„а“ от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника ДЗЗД 

„Ивентис“ от процедурата по Обособена позиция 1. 

 

8.2. Предложеното от участника ДЗЗД „Ивентис“ ценово предложение по 

Обособена позиция 2 не е попълнено съгласно изискването на възложителя всички 

цени да се представят до втория знак след десетичната запетая. По т. 1 „Приемаме, 

че максималната цена по поръчката е …“ от Ценовото предложение на участника,  

същият е записал: „Приемаме, че максималната цена по поръчката е 25 116,14 лв. 

(двадесет и пет хиляди сто и шестнадесет лева и четиринадесет стотинки) без ДДС.“, 

което не отговаря на предложената от него обща цена за изпълнение в размер на 25 

014лв. (двадесет и пет хиляди и четиринадесет лева) без ДДС. В т. 1 от Ценовото 

предложение, участника следва да посочи максималната цена по поръчката, която 

предлага, като в случая има разминаване, въз основа на което комисията не може 

да прецени каква е волята на участника по отношение цената му за изпълнение на 

обществената поръчка. 

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията няма правна 

възможност да инициира промяна на цената поради аритметични грешки, нито има 

възможност да отстрани такива, доколкото закона не предвижда такива правомощия на 

комисията.  

Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията в документацията, 

утвърдена с влязлото в сила Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. и предвид 

констатираните несъответствия и във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника ДЗЗД „Ивентис“ от 

процедурата по Обособена позиция 2. 

 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа по 

разглеждане на ценовите предложения на участниците, подали оферти по процедурата. 
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Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участницида се проведе на 23 

юни 2017 г. от 10,00 ч. в сградата на ИПА, на ул. Аксаков №1. 

 

Hacтоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 

11.05.2017 г. 
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