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ДОКЛАД
от 04.05.2020г.
ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1015/16.04.2020г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОПД обявена с решение № РД-21413/26.04.2020г. и публикувана в АОП под уникален номер 968438 с предмет
"Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“ /код, съгласно общия терминологичен
речник /CPW: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по
пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството на Република България.
УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧАПАРОВ,
Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-1015/16.04.2020г.
комисия в състав:
1. Владимир Новаков - председател ~ експерт „Обществени поръчки”;
2. гл. ас. д-р Красимира Янчева - член - катедра "Икономика и организация на
туризма”, експерт от екипа за организация, управление и изпълнение на проект
BSB - 570 SILC "Местната култура по пътя на коприната";
3. инж.Владко Влаев - член - ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна
дейност“ в ИУ-Варна,
4
е разгледала, оценила офертите по реда на тяхното постъпване и е класирала на
участниците по горецитираната процедура.
За резултатите от разглеждането, оценката на офертите по реда на тяхното
постъпване и класирането на участниците са изготвени 2 /два/ броя протоколи за етаните
от работата на комисията, съответно:
Протокол вх.№ РД-20-436/16.04.2020г.;
Протокол №2 вх. РД-20-483/04.05.2020г.,
които Ви предоставяме за утвърждаване на основание чл.181, ал.5 от ЗОП.
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До 16.30 часа на 15.04.2020г. в Ректората (стая 209) беше получена и вписана в
Регистъра на обществените поръчки 1 /една/ оферта в запечатана и непрозрачна опаковка
от „ФИЛ“ ООД с вх.№ 212.1/14.04.2020г. от 13.50ч.
На първото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците в
процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за
масово осведомяване.
В резултат на отваряне и разглеждане на представената оферта за съответствие с
изискванията на Възложителя и след извършване на проверка за наличие на вписване на
участника в Търговския регистър към Агенцията по вписваният, комисията не установи
липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата на „ФИЛ“
ООД и допусна до разглеждане на заявените данни от участника относно критериите за
подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за техническа и
професионална способност/ определени от Възложителя, като не констатира основания за
отстраняване. Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до
разглеждане и оценка на „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация4', съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка
на участника „ФИЛ“ ООД, след прилагане на „Методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите за обществена поръчка, обявена от Икономически университет Варна с предмет: "Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“, според която
Класирането на офертите се извършва според критерия “икономически най-изгодна
оферта” и при определяне на комплексната оценка на офертите след обединяване на
техническата и финансовата оценка на предложенията, беше получен следният резултат в
частта ТО - техническата оценка на предложението - 80 точки.
Във връзка с горецитираните констатации комисията реши:
1.
Да бъде допусната до разглеждаме, оценка и класиране на „Ценовите
параметри“ на участника „ФИЛ“ ООД.
2.
„Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 320 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от
Ю.ООч. на 23 април 2020г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
3.
Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП, Председателя на
комисията организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на Възложителя.
Участникът в процедурата е уведомен за датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите параметри с писмо изх. № РД-21-470/16.04.2020г., което в съответствие с
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП и решение на настоящата комисия по протокол вх.
№ РД-20-436/16.04.2020г. е публикувано на интернет страницата на Възложителя в
рубриката „Профил на купувача“.
На второто заседание на комисията не присъстваха представители на участника в
процедурата, негови упълномощени представители и представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят на комисията обяви, че по Коефициент на тежест на техническата
оценка (ТО) предложението на „ФИЛ“ ООД е оценено с 80 точки. Ценовите параметри научастника бяха отворени и бяха оповестени - 21 200.00лв. /двадесет и една хиляди и
двеста лева/ без включен ДДС.
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Владимир Новаков, гл. ас. д-р Красимира Янчева и Владко Влаев подписаха
ценовите параметри на участника.
Съгласно показателите за оценка и определяне на тежестта им в комплексната оценка
на предложението, определени от Възложителя в „Методика за определяне на комплексната
оценка на офертата“, се получиха следните резултати:
офертата на „ФИЛ“ ООД по БУЛСТАТ 813198547:
По показател „Коефициент на тежест на техническата оценка“ (ТО) - 80 точки.
По показател „Коефициент на тежест на финансовата оценка44(ФО) ~ 20.00 точки.
Комплексна оценка /КО = ТО + ФО/ - 100.00 точки.
По отношение на участника „ФИЛ“ ООД не са налице основанията за отстраняване
от процедурата. Офертата на „ФИЛ44 ООД отговаря на всички предварително оповестени
изисквания на Възложителя и съгласно определения критерий за оценка на икономически
най-изгодната оферта въз основа на оптимално* съотношение качество/цена /основание
чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/ е получил най-висока сумарна стойност.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕНИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА
КЛАСИРА УЧАСТНИКА. КАКТО СЛЕДВА:
Първо място: „ФИЛ44ООД
С оглед законосъобразното прилагане на чл.181, ал.5 от ЗОП, Ви информираме, че в
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад и протоколите от дейността, имате
право да приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-061015/1б.04.2020г., чрез утвърждаване на настоящия доклад и протоколите и да издадете
окончателно Рещение по реда на чл.181, ал.6 от ЗОП или да прекратите процедурата при
условията на чл.110 от ЗОП. При констатирани от Ваша страна нарушения в работата на
комисията, които могат да бъдат отстранени без да се налага прекратяване на
процедурата, документите но процедурата следва да бъдат върнати на комисията с
указания за отстраняване на допуснатите нарушения.
Приложения към настоящия доклад:
1. Входящ регистър на офертите.
2. Протокол вх.№ РД~20-436/16.04.2020г. и
483/04.05.2020г.
3. Оферта - 1 брой.
4. Документация по процедурата.
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