П Р О Т О К О Л №1
Днес, 1.07.2020 г. в 11:00 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", 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",
със задача да отвори и разгледа подадените оферти, както и да проведе
преговори 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.
На публичната част от заседанието на комисията, при отваряне на офертите по
реда на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им не присъстваха
представители на участниците или на средствата за масово осведомяване.
Запечатаните непрозрачни опаковки с офертите, депозирани за участие в
обществената поръчка и входящия регистър, бяха предадени на Председателя на
Комисията от Силва Лисичкова – технически секретар в "Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на българския бизнес", за
което бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на
входящия регистър на офертите, с цел запознаване с имената (фирмените
наименования) на участниците, депозирали оферти за изпълнение на дейностите,
предмет на настоящото възлагане:

№
1.

УЧАСТНИК
„Хедон Консулт“ ЕООД

Вх. №, дата и час
217-00-217/26.06.2020 г.,
11:10 ч.
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2.

„Клийнтех България“ ООД

219-00-219/26.06.2020 г.,
12:50 ч.

3.

„Тренд Глоуб“ ЕООД

224-00-224/26.06.2020 г.,
14:05 ч.

4.

„Бранд ПР“ ЕООД

5.

„Географика“ ООД

227-00-227/29.06.2020 г.
13:45 ч.
229-00-229/30.06.2020 г.
13:42 ч.

След извършване на горепосочените действия, председателят и всеки един от
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на
конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП. Като елемент от декларираните от членовете на комисията обстоятелства са
и тези, че ще пазят в тайна обстоятелствата, които узнаят във връзка със своята
работа в комисията, в съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
Председателят на комисията представи 5 (пет) запечатани и непрозрачни
опаковки с ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в
"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ гласът на
българския бизнес".
I. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки
по реда на тяхното постъпване и направи проверка за наличието на отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и посочване на
позицията, за която се отнася:
Участник № 1 - „Хедон Консулт“ ЕООД
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, комисията
провери представените в нея документи (същият е подал оферта и по двете
обособени позиции) и установи наличието на отделни запечатани непрозрачни
пликове с надписи съответно: „Предлагани ценови параметри по обособена позиция
№ 1“ и „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2“.
Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Участник № 2 - „Клийнтех България“ ООД
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, комисията
провери представените в нея документи (същият е подал оферта за Обособена
позиция № 2) и установи наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
съответно: „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2“.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Участник № 3 - „Тренд Глоуб“ ЕООД
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, комисията
провери представените в нея документи (същият е подал оферта за обособена
позиция № 1) и установи наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
съответно: „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1“.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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Участник № 4 - „Бранд ПР“ ЕООД
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, комисията
провери представените в нея документи (същият е подал оферта за Обособена
позиция № 1) и установи наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
съответно: „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1“.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Участник № 5 - „Географика“ ООД
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, комисията
провери представените в нея документи (същият е подал оферта и по двете
обособени позиции) и установи наличието на отделни запечатани непрозрачни
пликове с надписи съответно: „Предлагани ценови параметри по обособена позиция
№ 1“ и „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2“.
Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
С това приключи публичната част и първото заседание на комисията.
II. На 09.07.2020 г. в 11:00 часа комисията се събра на второ заседание, на което
да разгледа документите на участниците за установяване на съответствието им с
изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за подбор,
поставени в поканата за участие в процедурата и направи следните констатации:
Участник 1 - „Хедон Консулт“ ЕООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в електронен Единен европейски документ за обществените поръчки
(еЕЕДОП) обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното
състояние на участниците, 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.
Участник 2 - „Клийнтех България“ ООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към
личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в поканата за
участие, комисията установи, че участникът не е декларирал в ЕЕДОП всички
изискуеми обстоятелства, а именно не е декларирал съответствие с изискването за
„Технически и професионални възможности“, а именно да е „изпълнил поне една
дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка“. В Част IV
„Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле
„Извършени услуги от конкретния вид“ участникът е посочил единствено като
получател на услуга – ИКЕЯ без да е посочена конкретна услуга, стойност или период
за нейното изпълнение. В тази връзка указва на участника, че в 5 (пет) работни дни
от получаване на настоящия протокол следва да представи нов ЕЕДОП с променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти и/или заявления за участие.
Участник 3 - „Тренд Глоуб“ ЕООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата
документи и декларираните в електронен Единен европейски документ за
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обществените поръчки (еЕЕДОП) обстоятелства, съгласно изискванията на
възложителя към личното състояние на участниците, 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.
Участник 4 - „Бранд ПР“ ЕООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в електронен Единен европейски документ за обществените поръчки
(еЕЕДОП) обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното
състояние на участниците, 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.
Участник 5 - „Географика“ ООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в електронен Единен европейски документ за обществените поръчки
(еЕЕДОП) обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното
състояние на участниците, 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.
След извършване на горепосочените действия Комисията единодушно
РЕШИ
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол
се изпраща до всички участници в процедурата с указания в срок от 5 (пет) работни
дни от датата на получаването му „Клийнтех България“ ООД да представи нов ЕЕДОП
с променена и/или допълнена информация съгласно указанията на комисията.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху същата се
изписва: „Допълнителни документи за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития по
две обособени позиции“ и номера на съответната позиция, за която същият участва,
име, адрес, телефон и факс на участника.
Председател:
Радка Йосифова / П/……………. /
Членове:
Галя Петрова
/П/………………../

Деница Александрова
/П/………………./

09.07.2020 г.
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