ПРОТОКОЛ №2
Днес, 17.07.2020 г. в 10:00 часа, в гр. София, в сградата на "Конфедерация
на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския
бизнес" (КРИБ), находяща се на адрес: гр. София, 1463, ул. Хан Аспарух № 8, в
изпълнение на Заповед № 01/01.07.2020 г. на Евгений Иванов – изпълнителен
директор на "Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България-КРИБ гласът на българския бизнес" и упълномощено лице по чл. 7,
ал. 1 от ЗОП, се събра комисия в следния състав:
Председател: Радка Йосифова – главен юрисконсулт в "Конфедерация
на работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес" и
Членове: 1. Галя Петрова – директор „Регионални представителства“ в
"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ
гласът на българския бизнес";
2, Деница Александрова – юрисконсулт в "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес",
да продължи работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182,
ал. 1, т. 5 от ЗОП, с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития по
две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Провеждане на фокус групи и международен
дискусионен форум“.
Обособена позиция № 2 „Провеждане на обучения на екипите, в предприятия за
внедряване на нов модел за управление на ЧР“.,
открита с Решение № 151-00-151 от 12.06.2020 год. на Евгений Якимов Иванов,
изпълнителен директор на КРИБ и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени
поръчки под уникален идентификационен номер 984067 от 12.06.2020 г.
В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12
от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените
документи относно съответствието на участника „Клийнтех България“ ООД с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор.
С писмо с рег. № 243-00-243 в 12.04 часа са постъпили допълнителни документи от
участника „Клийнтех България“ ООД.
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Представен е ЕЕДОП на участника в електронен вид на флаш памет. Комисията
извърши обстоен преглед на допълнително представената от участника
информация и документи и констатира следното:
При извършения подробен преглед на декларираните в електронен Единен
европейски документ за обществените поръчки (еЕЕДОП) обстоятелства, съгласно
изискванията на възложителя към личното състояние на участниците и критериите
за подбор, посочени в поканата за участие, комисията установи, че участникът е
декларирал в еЕЕДОП всички изискуеми обстоятелства, като не се констатират
липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа грешка, както и
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Представеният попълнен образец на еЕЕДОП, е електронно подписан от всички
лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
На основание направените по-горе констатации и след като комисията установи, че
всички участници отговарят на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, посочени в поканата за участие Комисията единодушно
РЕШИ
Допуска:
Участник № 1 - „Хедон Консулт“ ЕООД до етап разглеждане на
техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка по
обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2.
Участник № 2 - „Клийнтех България“ ООД до етап разглеждане на
техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка по
обособена позиция № 2.
Участник № 3 - „Тренд Глоуб“ ЕООД до етап разглеждане на
техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка по
обособена позиция № 1.
Участник № 4 - „Бранд ПР“ ЕООД до етап разглеждане на техническото
му предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №
1“.
Участник № 5 - „Географика“ ООД до етап разглеждане на техническото
му предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №
1 и обособена позиция № 2.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане
техническите предложения на участниците в настоящата процедура, допуснати
този етап от работата й, както следва:
Участник 1 - „Хедон Консулт“ ЕООД
1. Обособена позиция № 1 – При извършения подробен преглед
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 1
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото
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представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
2. Обособена позиция № 2 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
Участник 2 - „Клийнтех България“ ООД
1. Обособена позиция № 2 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
Участник 3 - „Тренд Глоуб“ ЕООД
1. Обособена позиция № 1 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
Участник 4 - „Бранд ПР“ ЕООД
1. Обособена позиция № 1 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
Участник № 5 - „Географика“ ООД
1. Обособена позиция № 1 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
2. Обособена позиция № 2 – При извършения подробен преглед на
Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 на
обществената поръчка на участника, комисията констатира, че същото е
представено в съответствие с образеца към поканата за участие и съдържа всички
изискуеми от възложителя елементи.
Въз основа на гореизложеното, след като установи, че са изпълнени всички
необходими действия по разглеждане и оценка на офертите на участниците,
комисията единодушно
РЕШИ
Допуска до следващ етап на процедурата всички участници в нея, както следва:
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Участник № 1 - „Хедон Консулт“ ЕООД по обособена позиция № 1 и по
обособена позиция № 2.
Участник № 2 - „Клийнтех България“ ООД по обособена позиция № 2.
Участник № 3 - „Тренд Глоуб“ ЕООД по обособена позиция № 1.
Участник № 4 - „Бранд ПР“ ЕООД по обособена позиция № 1“.
Участник № 5 - „Географика“ ООД по обособена позиция № 1 и обособена
позиция № 2.
С извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята
работа на този етап от провеждането на процедурата за възлагане на обществената
поръчка в 17:00 часа на 17.07.2020 г.
Комисията реши да проведе следващото си заседание, на което публично да
проведе жребий и да определи поредността на провеждане на преговорите с
допуснатите участници на 22.07.2020 г. в 11:00 ч.
Съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на жребия и
преговорите ще бъде изготвено и публикувано в сайта на възложителя в Раздел
„Профил на купувача”, не по-късно от два работни дни преди провеждане на
публичното заседание.
На 22.07.2020 г. от 11:00 часа, в сградата на "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България - КРИБ гласът на българския бизнес"
(КРИБ), находяща се на адрес: гр. София, 1463, ул. Хан Аспарух № 8, в изпълнение
на Заповед № 01/01.07.2020 г. на Евгений Иванов – изпълнителен директор на
"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на
българския бизнес" и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, се събра комисия
в състав:
Председател: Радка Йосифова – главен юрисконсулт в "Конфедерация
на работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес" и
Членове: 1. Галя Петрова – директор „Регионални представителства“ в
"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ
гласът на българския бизнес";
2, Деница Александрова – юрисконсулт в "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес",
със задача, в съответствие с поканата за участие, да проведе жребий по чл.
67, ал. 1 от ППЗОП, за определяне на поредността на извършване на преговорите с
поканените участници. На заседанието на комисията присъстваха представители на
всички поканени участници:
„Хедон Консулт“ ЕООД с представител - Десислава Павлова Илиева;
Клийнтех България“ ООД с представител - Елица Ивова Петкова – с
пълномощно;
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„Тренд Глоуб“ ЕООД с представител - Николай Илиев Папанов;
Бранд ПР“ ЕООД с представител - София Дончева Стрелкова-Гечева;
„Географика“ ООД с представител Елена Руменова Тодорова – с
пълномощно.
След като се увери, че представителите са надлежно упълномощени,
Комисията пристъпи към провеждане на жребий по чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, за
определяне на поредността на извършване на преговорите с поканените участници.
Председателят на комисията постави в непрозрачни пликове листа с имената
на участниците, подали оферти и допуснати до договаряне, след което даде
възможност на присъстващите на заседанието представители на участниците да
теглят жребия. Тегленето се извърши чрез случаен избор на пликовете, в следната
последователност:
1. Десислава Илиева – представител на „Хедон Консулт“ ЕООД изтегли
лист с името на участник „Географика“ ООД;
2. Елица Петкова – представител на „Клийнтех България“ ООД изтегли лист
с името на участник „Клийнтех България“ ООД;
3. Николай Папанов – представител на „Тренд Глоуб“ ЕООД изтегли лист с
името на участник „Хедон Консулт“ ЕООД;
4. София Гечева представител на „Бранд ПР“ ЕООД изтегли лист с името на
участник „Бранд ПР“ ЕООД.
5. Елена Тодорова представител на „Географика“ изтегли лист с името на
участник „Тренд Глоуб“ ЕООД.
В резултат на извършеният жребий и в съответствие с определения в
публикуваното съобщение начален час, е определена следната поредност на
провеждане на преговорите:
- В 11:10 часа преговори с участника „Географика“ ООД;
- В 11:40 часа преговори с участника „Клийнтех България“ ООД;
- В 12:10 часа преговори с участника „Хедон Консулт“ ЕООД;
- В 12:40 часа преговори с участника „Бранд ПР“ ЕООД;
- В 13:10 часа преговори с участника „Тренд Глоуб“ ЕООД.
С извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята
работа на този етап от провеждането на процедурата за възлагане на обществената
поръчка в 11:10 часа на 22.07.2020 г. и пристъпи към провеждане на индивидуални
преговори с всеки един от участниците.
Комисията ще продължи своята работа в ново заседание, след провеждане
на преговорите с поканените участници.
На 22.07.2020 г. от 15:00 часа, в сградата на "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес"
(КРИБ), находяща се на адрес: гр. София, 1463, ул. Хан Аспарух № 8, в изпълнение
на Заповед № 01/01.07.2020 г. на Евгений Иванов – изпълнителен директор на
КРИБ и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, се събра комисията в състав:
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Председател: Радка Йосифова – главен юрисконсулт в "Конфедерация
на работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес" и
Членове: 1. Галя Петрова – директор „Регионални представителства“ в
"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ
гласът на българския бизнес";
2, Деница Александрова – юрисконсулт в "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския
бизнес",
която продължи работата си по провеждане на горепосочената процедура в
закрито заседание.
Резултатите от проведените преговори и постигнатите договорености от
страните са отразени в отделни протоколи, подписани от представител на всеки от
участниците, които са неразделна част от настоящия протокол.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към оценяване на
допуснатите оферти по посочения в поканата критерий, а именно „най-ниска цена“
съгласно чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.
Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката по
обособени позиции са както следва:
По обособена позиция № 1:
1. „Географика“ ООД с предложена цена 67 500 лева без ДДС;
2. „Хедон Консулт“ ЕООД с предложена цена 68 400 лева без ДДС;
3. „Бранд ПР“ ЕООД с предложена цена 66 736 лева без ДДС;
4. „Тренд Глоуб“ ЕООД с предложена цена 67 400 лева без ДДС;
По обособена позиция № 2:
1…„Географика“ ООД с предложена цена 61 100 лева без ДДС;
2. „Клийнтех България“ ООД с предложена цена 61 500 лева без ДДС;
3. „Хедон Консулт“ ЕООД с предложена цена 61 000 лева без ДДС;
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към оценяване на
допуснатите оферти по посочения в поканата критерий, а именно „най-ниска цена“
съгласно чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира офертите на
участниците в обществената поръчка, както следва:
По обособена позиция № 1:
1. На първо място участника „Бранд ПР“ ЕООД с предложена цена за
изпълнение на договора в размер на 66 736 (шестдесет и шест хиляди седемстотин
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тридесет и шест) лева без ДДС и 80 083.20 (осемдесет хиляди и осемдесет и три
лева и двадесет стотинки) лева с ДДС;
2. На второ място участника „Тренд Глоуб“ ЕООД с предложена цена
за изпълнение на договора в размер на 67 400 (шестдесет и седем хиляди и
четиристотин) лева без ДДС и 80 880 (осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет)
лева с ДДС;
3. На трето място участника „Географика“ ООД с предложена цена за
изпълнение на договора в размер на 67 500 (шестдесет и седем хиляди и петстотин)
лева без ДДС и 81 000 (осемдесет и една хиляди) лева с ДДС.
4. На четвърто място участника „Хедон Консулт“ ЕООД с
предложена цена за изпълнение на договора в размер на 68 400 (шестдесет и осем
хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 82 080 (осемдесет и две хиляди и
осемдесет) лева с ДДС.
С оглед на изложеното комисията предлага на възложителя за изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития
по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Провеждане на фокус групи и международен
дискусионен форум“.
да бъде избран участникът „Бранд ПР“ ЕООД – класиран на първо място с
предложена цена за изпълнение на договора в размер на 66 736 (шестдесет и шест
хиляди седемстотин тридесет и шест) лева без ДДС и 80 083.20 (осемдесет хиляди
и осемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева с ДДС.
По обособена позиция № 2:
1. На първо място участника „Хедон Консулт“ ЕООД с предложена
цена за изпълнение на договора в размер на 61 000 (шестдесет и една хиляди) лева
без ДДС лева без ДДС и 73200 (седемдесет и три хиляди и двеста) лева с ДДС;
2. На второ място участника Географика“ ООД с предложена цена за
изпълнение на договора в размер на 61 100 (шестдесет и една хиляди и сто) лева
без ДДС и 73320 (седемдесет и три хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;
3. На трето място участника „Клийнтех България“ ООД с предложена
цена за изпълнение на договора в размер на 61 500 (шестдесет и една хиляди и
петстотин) лева без ДДС и 73 800 (седемдесет и три хиляди и осемстотин) лева с
ДДС.
С оглед на изложеното комисията предлага на възложителя за изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития
по две обособени позиции:
Обособена позиция № 2 „Провеждане на обучения на екипите, в
предприятия за внедряване на нов модел за управление на ЧР“
да бъде избран участникът „Хедон Консулт“ ЕООД – класиран на първо
място с предложена цена за изпълнение на договора в размер на 61 000 (шестдесет
и една хиляди) лева без ДДС лева без ДДС и 73200 (седемдесет и три хиляди и
двеста) лева с ДДС.
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Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените
констатации и решения не са заявени особени мнения.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
22.07.2020 г. в 17:00 часа.
Приложение:
- Протоколи от проведени преговори с всеки от участниците – 5 броя.
Председател:
/П/…………….
/ Радка Йосифова /
Членове:
/П/……………..
/ Галя Петрова/

/П/………………….
/ Деница Александрова /
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