
  

 

 
 

ИНСТИТУТ ПO ПУБЛИЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
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П Р О Т О К О Л  № 4 

от работата на комисията по открита процедура с предмет: „Обучения за 

подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на 

вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“. 

 

Процедурата е открита с Решение РД 15-286 от дата 03.08.2016 г., уникален 

номер в Регистъра на обществени поръчки 01601-2016-0001 от дата 03.08.2016 г., 

уникален номер в ОВ на ЕС 2016/S 150-271102 от дата 05.08.2016 г. 

 

На 25.11.2016 г. от 16:00 часа, в сградата на ИПА с адрес гр. София ул. „Аксаков“ 

№ 1, в изпълнение на Заповед № РД 10 – 189/09.09.2016 г. на Изпълнителния директор 

на Институт 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 и проекти” в ИПА 

 Мими Йотова – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейности и проекти” в ИПА 

 Евгения Колданова – зам. директор на Националния център по 

подготовката и провеждането на Българското председателство на 

Съвета на ЕС през 2018 г. 

 

се събра и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията проведе заседание за 

отваряне на ценовите предложения на класираните участници. 

На заседанието присъстваха следните упълномощени представители на 

участниците, а именно: 

1. Павлина Стойкова - упълномощен представител на Обединение „ЕИПА и 

ЕНА“  

2. адв. Стефан Колев - упълномощен представител на Обединение „ЕСЕ Груп“. 

 

Председателя на комисията съобщи оценките на техническите предложения на 

участниците, както следва: 

 

http://www.aop.bg/ee2014.php?mode=display&s1_id=5259
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1. Обединение „ЕИПА и ЕНА“: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря 

на всички изисквания на Възложителя.  

Комисията допуска техническото предложение на участника Обединение 

„ЕИПА и ЕНА“ до оценка по критерия за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Въз основа на извършения мотивиран анализ на техническото предложение на 

участника, комисията с единодушие реши да оцени офертата му със 70 точки, съставена 

както следва: 

Показател К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 30 точки; 

Показател К3 – Програми за обучение – 40 точки; 

 

2. Обединение „ЕСЕ Груп“: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря 

на всички изисквания на Възложителя.  

Комисията допуска техническото предложение на участника Обединение „ЕСЕ 

Груп“ до оценка по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по 

чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Въз основа на извършения мотивиран анализ на техническото предложение на 

участника, комисията с единодушие реши да оцени офертата му с 40 точки, съставена 

както следва: 

Показател К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 10 точки; 

Показател К3 – Програми за обучение – 30 точки; 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения като бе 

установено, че същите са в непрозрачни пликове и без нарушена опаковка. 

 

1. Предложената от участника Обединение „ЕИПА и ЕНА“ цена е в размер на: 

1 281 060,00 /един милион двеста осемдесет и една хиляди и шестдесет лева/ 

лева без ДДС  

Ценовото предложение беше подписано от трима от членовете на 

комисията 

 

2. Предложената от участника Обединение „ЕСЕ Груп“ цена е в размер на: 

1 068 598,80 /един милион шестдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и 

осем лева и осемдесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

3. На основание чл. 57 ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на отстранения 

участник „РУВЕКС“ АД не е отворено.   
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След извършване на действията по оповестяване на ценовите предложения на 

класираните участници, комисията приложи методиката за оценка и получи следните 

резултати:  

 

По показател К1 Предложена цена,  участниците получиха следната оценка: 

1. Обединение „ЕИПА и ЕНА“ - 25.02 точки; 

2. Обединение „ЕСЕ Груп“ - 30 точки. 

 

След прилагане на методиката за оценка, участниците получават следната 

комплексна оценка, а именно: 

Обединение „ЕИПА и ЕНА”  -  95,02 точки; 

Обединение „ЕСЕ ГРУП”  -  70,00 точки. 

 

Комисията предлага следното класиране на участниците: 

 

1 място – Обединение „ЕИПА и ЕНА”  с  95,02 точки 
(наименование на участника)         (оценка, точки) 

2 място – Обединение „ЕСЕ ГРУП” със 70,00 точки 
(наименование на участника)         (оценка, точки) 

 

Настоящият протокол се изготви на заседание на комисията, проведено на 

25.11.2016 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивайло Стоянов П* 

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

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Бойка Стоилова П* 

юрисконсулт в дирекция АПФСО в ИПА; 

 

2. Виолета Джукелова П* 

главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

3. Мими Йотова П* 



  

 

 
 

ИНСТИТУТ ПO ПУБЛИЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

* -  заличена информация съгласно Закона за защита на личните данни 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на 

предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

4 

главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

4. Евгения Колданова П* 

зам. директор на Националния център по подготовката и провеждането на 

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 


