ОБЩИНА

КОСТИНБРОД

Общинска администрация - гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net
Certificate ДГ» QS - 3999 I III

ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ РД- 05- 259 /14.08.2014 r.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, т. 1 във връзка с
чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и като взех предвид утвърдените от мен Протокол № 1 от
14.07.2014г. и Протокол № 2 от 25.07.2014г. и Протокол № 3 от 29.07.2014г., Протокол
№ 4 от 05.08.2014г., Протокол № 5 от 07.08.2014г., Протокол № 6 от 11.08.2014г.
отразяващи работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-05-168/ 03.06.2014г. за
разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за
извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект
„ Укрепване
на организационният
капацитет,
екипната
ефективност
и
усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община
Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет
2007-201Зг. ", приоритетна ос II „ Управление на човешките ресурси", подприоритет
2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, публикувана в Регистъра
на обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2014-0002, във връзка с Решение №
РД 05 - 96/10.04.2014 г. и Обявление с изх. № 08.00-104/10.04.2014 г.
ОБЯВЯВАМ:
I. Отстранявам от участие в процедурата:
1. Участникът „ГЕТОНИ ПАРТНЪРС" ЕООД, поради не покриване на
минималните изисквания за технически възможности, определени
от
Възложителя, по отношение на представяне на Документ, удостоверяващ
внедрена система за качество ISO 9001: 2008, или еквивалент за внедрена
система за управление на качество, с обхват: образователни услуги в сферата
на професионалните обучения, услуги в областта на организиране и
провеждане на събития, както и по отношение на екипа предложен за
изпълняване на поръчката относно Мариела Божидарова Костова, като Втори
Експерт обучител, поради това, че участникът не доказва не по-малко от 3 (три)
години специфичен професионален опит, свързан с преподавателска дейност за
възрастни.
2. Участникът „РААБЕ БЪЛГАРИЯ" ООД поради не представена
изисканата писмена обосновка, на основание на чл.70, ал.2 от ЗОП, относно
техническият показател А1 - срок за организиране на обученията, както и
разяснения за срока на организиране на всяко едно обучение поотделно,
подкрепена с конкретни факти, обстоятелства и доказателства в определения
от Комисията срок.
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3. Участникът „ВАКАНЦИЯ" ООД поради не доказване на обективни
обстоятелства и факти, за реално изпълнение, както механизми и действия
относими към оригинално решение за осъществяване на дейностите по
организиране и на трите обучения в срок от 1 (един) календарен ден.
МОТИВИ: Участникът не е представил подробен план-график за изпълнение
на дейностите по организиране едновременно и на трите обучения в предложения от
него срок от 1 (един) календарен ден, който следва да съдържа: описание на
последователните стъпки за изпълнение на всяка от дейностите, в часовия интервал
от време в рамките на предложения от участника срок - 1 (един) календарен ден за
тяхното извършване, както и да бъде посочен необходимия човешки ресурс,
отговорен за изпълнението им.
„ВАКАНЦИЯ" ООД не доказва по безспорен начин, че предложеното от тях
технологично време за извършване на всички дейности по организацията на трите
обучения в срок от 1 (един) календарен ден е реален и достатъчен.
II. Класирам участниците, както следва:
Първо място: ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" с получена
Комплексна оценка на офертата- КО = ТО+ФО= 50+33,65=83,65 точки
Второ място: „ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ" ООД с получена Комплексна оценка
на офертата - КО = ТО+ФО= 40+40=80 точки
Трето място: „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ-БИЗНЕС ЗНАНИЯ" с получена
Комплексна оценка на офертата- КО = ТО+ФО= 40+34,70=74,70 точки
Четвърто място: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ с получена
Комплексна оценка на офертата - КО = ТО+ФО= 26+31,80=57,80 точки
ОПРЕДЕЛЯМ:
1.3а изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект
„ Укрепване
на организационният
капацитет,
екипната
ефективност
и
усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община
Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет
2007-201Зг. ", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет
2.2. „Компетентна и ефективна дъроюавна администрация"
- ФОНДАЦИЯ
„ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО", класирана на първо място с получена
Комплексна оценка на офертата- 83,65 точки, при условията на приетата оферта
и протоколите на комисията.
Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до
всички участници в процедурата.
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