
П Р О Т О К О Л

УТВЪРЖД

В изпълнение на Заповед № РД-12-123/05.02.2015 г. на Кмета на 
община Нова Загора на 05.02.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател:
1. Ивайло Енев - зам.-кмет на Община Нова Загора;

Членове:
2. Иванка Михова - нач. на отдел „ТРЗ и УЧР";

3. Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правен";
Със задача:

да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с ценови предложения от 
кандидатите за административно обслужване на Община Нова Загора по 
национални, оперативни и регионални програми.

Комисията започна работа в 08:30 часа и констатира, че в посочения в 
публичната покана срок са постъпили единадесет оферти, подадени както 
следва:

1. Красимир Василев Кънев, гр. Сливен, вх. № 26-00-36/03.02.2015г., 09:45 
часа.
2. „Евро-консулт 2020" ЕООД, гр. София, вх. № 26-00-37/03.02.2015г., 09:47 
часа.
3. „Ас Трейд Груп" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-38/03.02.2015г., 09:50 
часа.
4. Наталия Василева Кънева, гр. София, вх. № 26-00-39/03.02.2015г., 09:53 
часа.
5. ЕТ „Нико-Николай Желев", гр. София, вх. № 26-00-41/04.02.2015г., 10:00 
часа.
6. „Наутилус Дизайн" ЕООД, гр, София, вх. № 26-00-42/04,02.2015г., 10:00 
часа,
7. АДД „Стоянчева и Димитров", гр. София, вх. № 26-00-43/04.02.2015г., 
13:30 часа.
8. „Бул Ресурс" ЕООД, гр. София, вх. № 26-00-44/04.02.2015г., 13:33 часа.
9. „Проексперт консулт" ЕООД, гр. Ямбол, вх. № 26-00-45/04.02.2015г., 
13:38 часа.
10. „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, гр. 
Нова Загора, вх. № 26-00-48/04.02.2015г., 16:38 часа.
11. „ДЗСР - 1" ООД, гр. Нова Загора, вх. № 26-00-49/04.02.2015г., 16:42

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците или други лица. Комисията пристъпи към отваряне на офертите 
по реда на тяхното постъпване и обяви предложените цени от участниците, 
както следва:

часа.



№ участник Обща предложена 
цена в лв. без ДДС

1 Красимир Василев Кънев, гр. София 19 189,00

2 „Евро-консулт 2020" ЕООД, гр. 
София

20 528,50

3 „Ас Трейд Груп" ЕООД, гр. Пловдив 46 500,00

4 Наталия Василева Кънева, гр. София 37 200,00

5 ЕТ „Нико - Николай Желев", гр. 
София

3 379,9

6 „Наутилус Дизайн" ЕООД, гр. София 3 813,00

7 АДД „Стоянчева и Димитров", гр. 
София

40 985,00

8 „Бул Ресурс" ЕООД, гр. София 35 325,00

9 „Проексперт консулт" ЕООД, гр. 
Ямбол

6 215,6

10 „Дружество за заетост и структурно 
развитие - Нова Загора" ООД, гр. 
Нова Загора

3 720,00

11 „ДЗРС-1" ООД, гр. Нова Загора 4 650,00

След като отвори и се запозна с представените оферти, комисията 
извърши проверка за съответствие на офертите с изискванията на
възложителя, и констатира следното:

1. Участникът Красимир Василев Кънев е представил всички
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

2. Участникът „Евро-консулт 2020" ЕООД е представил всички
необходими за участие в процедурата документи. При разглеждане на 
Ценовото предложение - образец № 4 от офертата комисията констатира 
следните несъответствия:

В колона три в таблицата на приложение № 4, на ред „НП Помощ за 
пенсиониране" участникът е посочил цена в лева без ДДС на месец за 
обслужване на 1 лице в размер на 66,25 лв. При така предложената цена и с 
оглед на посочения от възложителя брой обслужвани лица (2 бр.) се
формира цената за обслужване на предвиденото количество лица на месец в 
лева без вкл. ДДС за съответната програма в размер на 132,50 лв., а не 
както е посочил участника 123,50 лв. С оглед на това се променя и общата 
цена, която е 20537,50 лв., а не както е посочил участника 20528,50 лв.

Съгласно т. 4.8. от изискванията към участниците и указания за 
подготовка на офертите от документацията за участие „В ценовото 
предложение се посочват единичните цени за предвидените дейности за 
обслужване на едно лице, които с оглед обявеното количество формират 
предложената цена." Видно от изложеното участникът явно е допуснал 
грешка в изчисленията, която се отразява на общата предложена цена, 
подлежаща на оценяване съгласно условията в документацията за участие.



При наличието на допуснати несъответствия и грешки в ценовото 
предложение комисията не може да тълкува волята на участника и/или да 
извършва действия по отстраняването им.

С оглед на изложеното, комисията не разполага с правомощие да 
допусне до оценка офертата на участника „Евро-консулт 2020" ЕООД, поради 
порок в ценовата му оферта, който не може да бъде саниран от комисията.

3. Участникът „Ас Трейд Груп" ЕООД е представил всички необходими 
за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на изискванията 
на възложителя.

4. Участникът Наталия Василева Кънева е представил всички
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

5. Участникът ЕТ „Нико-Николай Желев" е представил всички
необходими за участие в процедурата документи. При разглеждане на 
Ценовото предложение - образец № 4 от офертата комисията констатира 
следните несъответствия:

В колона три в таблицата на приложение № 4, на ред „Регионални
програми" участникът е посочил цена в лева без ДДС на месец за
обслужване на 1 лице в размер на 10,90 лв. При така предложената цена и с 
оглед на посочения от възложителя брой обслужвани лица (10 бр.) се 
формира цената за обслужване на предвиденото количество лица на месец в 
лева без вкл. ДДС за съответната програма в размер на 109,00 лв., а не 
както е посочил участника 109,90 лв, С оглед на това се променя и общата 
цена, която е 3379,00 лв., а не както е посочил участника 3379,90 лв.

Съгласно т. 4.8. от изискванията към участниците и указания за 
подготовка на офертите от документацията за участие „В ценовото 
предложение се посочват единичните цени за предвидените дейности за 
обслужване на едно лице, които с оглед обявеното количество формират 
предложената цена." Видно от изложеното участникът явно е допуснал 
грешка в изчисленията, която се отразява на общата предложена цена, 
подлежаща на оценяване съгласно условията в документацията за участие.

При наличието на допуснати несъответствия и грешки в ценовото 
предложение комисията не може да тълкува волята на участника и/или да 
извършва действия по отстраняването им.

С оглед на изложеното, комисията не разполага с правомощие да 
допусне до оценка офертата на участника ЕТ „Нико-Николай Желев", поради 
порок в ценовата му оферта, който не може да бъде саниран от комисията.

6. Участникът „Наутилус Дизайн" ЕООД е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

7. Участникът АДД „Стоянчева и Димитров" е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

8. Участникът „Бул Ресурс" ЕООД е представил всички необходими за 
участие в процедурата документи и офертата му отговаря на изискванията 
на възложителя.

9. Участникът „Проексперт консулт" ЕООД, гр. Ямбол е представил 
всички необходими за участие в процедурата документи и офертата му 
отговаря на изискванията на възложителя.

10. Участникът „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова 
Загора" ООД е представил всички необходими за участие в процедурата 
документи и офертата му отговаря на изискванията на възложителя.



11. Участникът „ДЗСР - 1" ООД, гр. Нова Загора е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

Комисията съпостави офертите на участниците и с оглед заложения 
критерий за оценка, въз основа на ценовите предложения, класира 
участниците както следва:

I. Дружество за заетост и структурно развитие Нова Загора ООД, гр.
Нова Загора
II. „Наутилус Дизайн" ЕООД, гр. София
III. „ДЗРС-1" ООД, гр. Нова Загора
IV. „Проексперт консулт" ЕООД, гр. Ямбол
V. Красимир Василев Кънев, гр. София
VI. „Бул Ресурс" ЕООД, гр. София
VII. Наталия Василева Кънева, гр. София
VIII. АДД „Стоянчева и Димитров", гр. София
IX. „Ас Трейд Груп" ЕООД, гр. Пловдив

Въз основа на осъществената класация комисията предлага договор за 
„Административно обслужване на Община Нова Загора по национални, 
оперативни и регионални програми" да се сключи с класирания на първо 
място участник „Дружество за заетост и структурно развитие Нова Загора" 
ООД, гр. Нова Загора.

Настоящият протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, 
ал. 4 от ЗОП и се приключи на 10.02.2015 г.

Комисия:


