
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

ЗАПОВЕД

№ №  2 2 -5 5 S
гр. Велико Търново135\03-2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 23.12.2014 г. от 11,00 ч.; 
22.01.2015 г. от 10,00 ч.; 16.03.2015 г. от 09,30 ч., 16.03.2015 г. от 10,30 ч., 19.03.2015 г. 
от 10,30 ч. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-2157/23.12.2014 г. на Кмета 
на Община Велико Търново за разглеждане на офертите, постъпили във връзка с 
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични и 
ключови компетентности за служители в община Велико Търново” по процедурата 
с уникален номер 00073-2014-0047 в регистъра на АОП и публикувано обявление от 
дата 24.11.2014 г. с ID 634724 в Регистъра на обществените поръчки на АОП

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протоколите от нейната работа и при мотивите в настоящата 
заповед отстранявам от участие в процедурата с предмет: „Провеждане на 
специализирани обучения за придобиване на специфични и ключови 
компетентности за служители в община Велико Търново”, следните участници и 
оферти:

1. Оферта с вх. № 70-42/19.12.2014 г., 10:16 ч., на участника Фондация „Център 
за предприемачество и управленско развитие -  България” с адрес: гр. София, ул. 
„Бигла” № 6, ап. 3, тел. 02/8194343, e-mail: nvarmov@ceed-bulgaria.org, при 
следните мотиви:

НАРЕЖДАМ:
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Изискванията на Възложителя съгласно, техническата спецификация, са в своята 
оферта всеки Участник да предложи „местоположението, характеристиките на 
предлаганите зали" на предвидените обучения по съответните дейности. В 
техническото си предложение. Участникът е посочил единствено населени места, в 
които ще се проведат обученията по дейностите 1, 2 и 5 като не е предложил 
местоположението (хотела) на провеждане на обученията и предлаганите зали с 
техните характеристики.

С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, 
съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника 
Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие -  България“ не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага участника 
Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие -  България“ за 
отстраняване от процедурата

2. Оферта с вх. № 63-166/22.12.2014 г., 10:02 ч., на участника СДРУЖЕНИЕ 
„СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА” ООД с адрес: гр. София, жк. Св. Троица, бл. 366, вх. 
А, ет. 1, an. 1, тел. 02/9883015, e-mail: d.georgyev@gmail.com, при следните мотиви:

В техническата спецификация. Възложителя е описал за всяко едно обучение/ 
модул от обучение какво трябва да съдържа с оглед постигането на целите на проекта и 
изпълнението на проекта съгласно подписания договор с ОПАК. В техническото си 
предложение, Участникът е посочил тематичното съдържание на обученията по 
дейност 1 и 5 от поръчката, като не се е съобразил с изискванията за съдържание на 
съответните обучения в Техническата спецификация на Възложителя. Предложеният 
индивидуален график (програма) за провеждането на обученията по дейност 1 и 5 не 
отговарят на техническата спецификация на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, 
съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника 
Сдружение „Социална подкрепа и информация“ не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага участника 
Сдружение „Социална подкрепа и информация“ за отстраняване от процедурата, 
поради несъответствие на предложенията в плик №2 с изискванията на Възложителя и 
предварително обявените условия на документацията на обществената поръчка.

3. Оферта с вх. № 5300-7979/22.12.2014 г., 10:16 ч. на участника „ТРЕНИНГ 
ФАКТОРИ” ДЗЗД, е адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Липа” №13, ап. 32, тел. 
02/9447226, e-mail: offlce@trainingfactorv.biz, info@faktori.eu, при следните мотиви:

В техническата спецификация. Възложителя е описал за всяко едно обучение/ 
модул от обучение какво трябва да съдържа с оглед постигането на целите на проекта и 
изпълнението на проекта съгласно подписания договор с ОПАК. В техническото си 
предложение, Участникът е посочил тематичното съдържание на учебните програми по 
дейност 1, 2 и 5 от поръчката, като не се е съобразил с изискванията за съдържане на 
съответните обучения в Техническата спецификация на Възложителя. Предложените 
учебни програми за провеждането на обученията по дейност 1, 2 и 5 не отговарят на 
техническата спецификация на Възложителя.

mailto:d.georgyev@gmail.com
mailto:offlce@trainingfactorv.biz
mailto:info@faktori.eu


С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, 
съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" на участника 
ДЗЗД „Тренинг фактори“ НЕ отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага участника ДЗЗД 
„Тренинг фактори“ за отстраняване от процедурата, поради несъответствие на 
предложенията в плик №2 с изискванията на Възложителя и предварително обявените 
условия на документацията на обществената поръчка.

4. Оферта с вх. № 5300-7984/22.12.2014 г., 11:33 ч.на участника „Бранд ПР” 
ЕООД, с адрес: гр. София, район Слатина, ж.к. Яворов, бл. 39, вх. Б, ет. 1, ап. 13, 
тел. 02/8722781, e-mail: office@brandpr.bg, при следните мотиви:

В техническата спецификация. Възложителя е описал за всяко едно обучение/ 
модул от обучение, какво трябва да съдържа с оглед постигането на целите на проекта 
и изпълнението на проекта съгласно подписания договор с ОПАК. В техническото си 
предложение. Участникът е посочил тематичното съдържание на вариантите на 
програми по дейност 1 от поръчката, като не се е съобразил с изискванията за 
съдържане на съответните обучения в Техническата спецификация на Възложителя. 
Предложените варианти на програми за провеждането на обученията по дейност 1 не 
отговарят на техническата спецификация на Възложителя.

Предложената продължителност на обучението по дейност 3 „Придобиване на 
умения за работа с граждани със специфични потребности -  жестомимичен език“ от 
Участника е 3 (три) дни, което противоречи на изискванията в документацията на 
Възложителя, според която обучението трябва да бъде с продължителност 1 (един) ден.

Предложената продължителност на обучението по дейност 4 „Обучение за 
наставници на млади специалисти и експерти в общинската администрация“ от 
Участника е 3 (три) дни, което противоречи на изискванията в документацията на 
Възложителя, според която обучението трябва да бъде с продължителност 1 (един) ден.

Предложението на участника, относно продължителността на обученията по 
Дейност 3 и 4 противоречи на изискванията на Възложителя, заложени в 
Документацията на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, 
съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника 
„Бранд ПР“ ЕООД НЕ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага участника „Бранд 
ПР“ ЕООД за отстраняване от процедурата.

5. Оферта с вх. № 5300-8006/22.12.2014 г., 16:33 ч. на участника 
„ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ” ООД, с адрес: гр. София, 
ул. Димитър Манов №85, ет. 1, ап. 3, тел. 0888331784, e-mail: 
adv.gretaganeva@gmail.com, при следните мотиви:

Предложената продължителност на обучението по дейност 3 „Придобиване на 
умения за работа с граждани със специфични потребности -  жестомимичен език“ от 
Участника е 2 (два) дни, което противоречи на изискванията посочени в 
Документацията на Възложителя, според която обучението трябва да бъде с 
продължителност 1 (един) ден.
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Предложената продължителност на обучението по дейност 4 „Обучение за 
наставници на млади специалисти и експерти в общинската администрация" от 
Участника е 2 (два) дни, което противоречи на изискванията посочени в 
Документацията на Възложителя, според която обучението трябва да бъде с 
продължителност 1 (един) ден.

Предложението на участника относно продължителността на обученията по 
Дейност 3 и 4 противоречи на изискванията на Възложителя, заложени в техническата 
спецификация на обществената поръчка.

В Техническото предложение не съдържа информация за разпределението на 
отговорностите и задачите в рамките на експертния състав, поради което не може да се 
направи оценка по подпоказател Ti3 -  „Разпределението на отговорностите и задачите 
в рамките на експертния екип".

С оглед на гореизложеното, Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 
участника „Институт за специализации и обучения“ ООД, НЕ отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно т.2.3. от Документацията за обществена поръчка /стр.34 от същата/ - 
„Комисията предлага за отстраняване участник, който е представил оферта, която е 
непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя”.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага участника 
„Институт за специализации и обучения" ООД за отстраняване от процедурата.

ОБЯВЯВАМ:

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
„Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични и 
ключови компетентности за служители в община Велико Търново”:

1- во място за оферта на „Ла Фит” ООД с вх. № 5300-7977/22.12.2014 г., 09:47 ч., 
с адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Асен И” № 1, вх. 3, партер, тел. 02/9433628, e-mail: 
office@lafit.bg, с комплекса оценка 91,9 т.

2-ро място за оферта на ФОНДАЦИЯ..ПРАВО И ИНТЕРНЕТ" с вх. № 70- 
43/22.12.2014 г„ 10:04 ч„ с адрес: гр. София, ул. „Българска морава" №54, ет.7, тел. 
02/4460646, e-mail: info@netlaw.bg;, с комплекса оценка 85 т.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по
показателите от методика, мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията.

III.Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
специализирани обучения за придобиване на специфични и ключови 
компетентности за служители в община Велико Търново”:
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- „Ла Фит” ООД, с адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 1, вх. 3, партер, 
тел. 02/9433628, e-mail: office@lafit.bg.

IV. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен 
на участниците в 3 - дневен срок.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред 
Комисията за защита на конкуренцията, г ' ^  1 <бул.Витоша№18.

Контрол по изпълнението на запо упражнявам лично.

Кмет на Община Велико Търново

Съгласували/.
Мина Илиева7.
Секретар йа^бщ ина Велико Търново

Десислава Йонкова
Директор дирекция 7 Правна" в Община Велико Търново

Надя Петрова
Директор дирекцшД/ОСОП " в Община Велико Търново

mailto:office@lafit.bg
danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




