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УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

СТОЯН МАВРОДИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ
за резултатите от работата на длъжностните лица по
обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение
по английски език на служители от общата и специализираната администрация на
Комисията за финансов надзор с цел по-ефективно изпълнение на служебните
задължения”

Днес, 30.06.2014 г., 18.00 часа, в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН),
гр. София, ул. „Будапеща” № 16, в изпълнение на Заповед № 206/16.06.2014 г. на
председателя на КФН във връзка с възлагане чрез публична покана при условията и реда
на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на обществена поръчка с
предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение по английски език на
служители от общата и специализираната администрация на Комисията за финансов
надзор с цел по-ефективно изпълнение на служебните задължения” съгласно
изпълнението на договор с рег. № А13-22-62/08.05.2014 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между
Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма
„Административен капацитет” (ОПАК) и Комисията за финансов надзор, за изпълнение на
проект „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на
компетентна и ефективна държавна администрация” с рег. № на проектното предложение:
А13-22-62/25.11.2013 г.,
се събраха на заседание следните длъжностни лица:
1. Рая Цветкова – държавен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и
протокол” и ръководител на проекта;
2. Павлинка Стоянова – главен експерт в отдел „Финанси, счетоводство и
управление на собствеността”;
3. Мариана Станиславова – главен експерт в отдел „Нормативна дейност”,
за изготвяне на протокол за резултатите от работата си по получаване, разглеждане и
оценка на офертите, извършена на 26.06.2014 г., 27.06.2014 г. и 30.06.2014 г., както следва:

1
Този документ е част от проект „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване
на компетентна и ефективна държавна администрация”. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

Оперативна програма „Административен капацитет”,
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13

Длъжностните лица се събраха на 26.06.2014 г., 18.00 ч. за провеждане на първото
си заседание, като извършените действия са отразени в Протокол № 1 от 26.06.2014 г., а
именно:
За обществената поръчка е публикувана на 16.06.2014 г. публична покана изх. №
09-100-14/16.06.2014 г. с уникален код 9030532 в Портала за обществени поръчки към
Агенцията по обществени поръчки и съответно в профила на купувача на възложителя.
В срока за получаване на офертите, посочен в публичната покана, са постъпили в
деловодството на КФН шест оферти. Офертите са предадени от служител в дирекция
„Деловодство и административно обслужване” на горепосочените длъжностни лица, което
се удостовери с подписите им във входящия регистър на обществените поръчки.
Подадени са следните оферти:
1. Оферта от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД с вх. № 001/26.06.2014 г., 10.10 часа;
2. Оферта от „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД с вх. № 002/26.06.2014 г., 13.00 часа;
3. Оферта от „АВО-БЕЛ” ООД с вх. № 003/26.06.2014 г., 14.00 часа;
4. Оферта от „Магистра” ООД с вх. № 004/26.06.2014 г., 14.10 часа;
5. Оферта от „ЦЕБО-99” ООД – Училища Европа с вх. № 005/26.06.2014 г., 14.20
часа;
6. Оферта от „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД с вх. № 006/26.06.2014 г.,
16.15 часа.

На основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП длъжностните лица посочени по-горе
подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП длъжностните лица определиха следния ред за
разглеждане на офертите:
1. Отваряне на пликовете с постъпилите оферти и подробно разглеждане на
документите, съдържащи се в офертите, както и съответствието им с
изискванията на възложителя, заложени в публичната покана и приложенията
към нея;
2. Оценка на офертите по посочения в публичната покана критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта” при спазване на показателите и методиката
за определяне на оценката, подробно посочени в Приложение № 1 към
публичната покана;
3. Класиране на участниците в обществената поръчка;
4. Изготвяне на протокол за резултатите от работата на длъжностните лица и
представянето му за утвърждаване на председателя на КФН.
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Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на подадените оферти по реда
на тяхното постъпване в деловодството на КФН, както следва:
1. Оферта от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД с вх. № 001/26.06.2014 г., 10.10 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи, подредени в PVC папка.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък, с изключение на следното:
1. на ред с пореден № 5 в списъка е посочено, че декларацията съгласно
Приложение № 6 е представена като копие-заверено, а е представена в оригинал;
2. на ред с пореден № 8 в списъка е посочено, че се представя и снимков материал,
а такъв не е представен.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „ЕВРО-АЛИАНС” ООД отговаря на изискванията по ОПАК, посочени в т. 10.1
на Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „ЕВРО-АЛИАНС” ООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС);
3. „ЕВРО-АЛИАНС” ООД отговаря на заложените минимални изисквания за
икономически и финансови възможности и минимални изисквания за технически
възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към публичната покана.
Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
теста – 0,1 (нула цяло и един) работни дни, като този срок започва да тече от деня,
следващ деня на подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 0,1 (нула цяло и един)
работни дни, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста
за определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 0,1 (нула цяло и един) работни дни, като
този срок започва да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за
формиране на групи от ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 0,1 (нула цяло и един) работни дни,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на
обученията;
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5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 0,1 (нула
цяло и един) работни дни, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
утвърждаване на програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 362,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 30 046,00 лева без ДДС.
В част Б, т. VІІІ на техническата спецификация, представляваща Приложение № 2
към публичната покана, е посочено, че в офертата следва да се направи техническо
предложение за горепосочените пет срока, свързани с подготовката и организирането на
обучението по английски език, като изрично е направено уточнение, че сроковете са в
брой работни дни. Освен това с писмо изх. № 04-13-31/24.06.2014 г. е направено
разяснение, което е поместено на 24.06.2014 г. на интернет адрес:
http://www.fsc.bg/Obshtestveni-porachki-bg-740. В разяснението се посочва, че най-краткият
възможен срок, който може да се оферира по всяка от горните пет точки е един работен
ден. Посочено е още, че в случай че участник в обществената поръчка предложи срок от
0,5 работни дни, то този срок няма да се приравнява на 1 работен ден, тъй като ще
представлява изменение на направеното предложение, както и че подобно предложение
няма да е съобразено с изискванията на възложителя и съответната оферта няма да
подлежи на оценка.
Предвид на това, че в офертата на „ЕВРО-АЛИАНС” ООД са направени
предложения за срокове, свързани с подготовката и организирането на обучението по
английски език, които по съществото си представляват изменение на заложената от
възложителя мерна единица и не са съобразени с изискването да са в брой работни дни,
т.е. участникът не се е придържал точно към условията на публичната покана,
длъжностните лица решиха да не го допускат до по-нататъшно участие в
обществената поръчка.
2. Оферта от „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД с вх. № 002/26.06.2014 г., 13.00 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи, подредени в PVC папка.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД отговаря на изискванията по ОПАК, посочени в т.
10.1 на Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
4
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3. „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД отговаря на заложените минимални изисквания за
икономически и финансови възможности и минимални изисквания за технически
възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към публичната покана.
Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
теста – 1 (един) работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 2 (два) работни дни,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста за
определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 2 (два) работни дни, като този срок започва
да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за формиране на групи от
ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 1 (един) работен ден, като този срок
започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на обученията;
5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 1 (един)
работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на
програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 340,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 28 220,00 лева без ДДС.
3. Оферта от „АВО-БЕЛ”ООД с вх. № 003/26.06.2014 г., 14.00 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи, подредени в класьор.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък, като освен това след декларацията за оборота от услуги,
сходни с предмета на обществената поръчка са приложени заверени копия на отчети за
приходите и разходите и баланси за 2011, 2012 и 2013 г.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „АВО-БЕЛ”ООД отговаря на изискванията по ОПАК, посочени в т. 10.1 на
Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „АВО-БЕЛ”ООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. „АВО-БЕЛ”ООД отговаря на заложените минимални изисквания за
икономически и финансови възможности и минимални изисквания за технически
възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към публичната покана.
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Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
теста – 1 (един) работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 1 (един) работен ден,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста за
определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 1 (един) работен ден, като този срок започва
да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за формиране на групи от
ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 1 (един) работен ден, като този срок
започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на обученията;
5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 1 (един)
работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на
програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 410,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 34 030,00 лева без ДДС.
4. Оферта от „Магистра” ООД с вх. № 004/26.06.2014 г., 14.10 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи, подредени в РVC папка.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „Магистра” ООД отговаря на изискванията по ОПАК, посочени в т. 10.1 на
Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „Магистра” ООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. „Магистра” ООД отговаря на заложените минимални изисквания за
икономически и финансови възможности и минимални изисквания за технически
възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към публичната покана.
Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
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1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
теста – 1 (един) работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 2 (два) работни дни,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста за
определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 1 (един) работен ден, като този срок започва
да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за формиране на групи от
ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 2 (два) работни дни, като този срок
започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на обученията;
5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 4
(четири) работни дни, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
утвърждаване на програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 349,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 28 967,00 лева без ДДС.
5. Оферта от „ЦЕБО-99” ООД – Училища Европа с вх. № 005/26.06.2014 г.,
14.20 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3, към която краткото изложение за
дейността на участника и опита му в подобна дейност е изложен в Профил – Приложение
№ 3.1.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „ЦЕБО-99” ООД отговаря на изискванията по ОПАК, посочени в т. 10.1 на
Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „ЦЕБО-99” ООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. „ЦЕБО-99” ООД отговаря на заложените минимални изисквания за
икономически и финансови възможности и минимални изисквания за технически
възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към публичната покана.
Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
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теста – 1 (един) работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 1 (един) работен ден,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста за
определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 1 (един) работен ден, като този срок започва
да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за формиране на групи от
ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 1 (един) работен ден, като този срок
започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на обученията;
5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 1 (един)
работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на
програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 390,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 32 370,00 лева без ДДС.
6. Оферта от „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД с вх. № 006/26.06.2014
г., 16.15 часа
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Длъжностните лица отвориха плика и констатираха, че офертата съдържа
документи, подредени в две РVC папки.
Длъжностните лица разгледаха представените документи и констатираха, че
отговарят на приложения списък.
Представена е оферта съгласно Приложение № 3.
Участникът при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители.
Длъжностните лица констатираха, че:
1. „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД отговаря на изискванията по ОПАК,
посочени в т. 10.1 на Приложение № 1 към публичната покана;
2. за „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД не е налице забрана по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД отговаря на заложените минимални
изисквания за икономически и финансови възможности и минимални изисквания за
технически възможности, посочени в т. 10.3. и т. 10.4. на Приложение № 1 към
публичната покана.
Длъжностните лица разгледаха представената Оферта (Приложение № 3 към
публичната покана) и констатираха, че:
І. Участникът в част „Техническо предложение” предлага:
1. Срок за разработване на тест за определяне на входящото ниво на 83 служители
на КФН и уведомяване на ръководителя на проекта за готовността ни за провеждане на
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теста – 1 (един) работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на
подписване на договора за обществената поръчка;
2. Срок за даване на предложение за формиране на групи - 1 (един) работен ден,
като този срок започва да тече от деня, следващ деня на провеждане на теста за
определяне на входящото ниво;
3. Срок за изготвяне на график за провеждане на обученията и представянето му за
утвърждаване от ръководителя на проекта – 1 (един) работен ден, като този срок започва
да тече от деня, следващ деня на одобряване на предложението за формиране на групи от
ръководителя на проекта;
4. Срок за изготвяне на учебна програма – 1 (един) работен ден, като този срок
започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на графика на обученията;
5. Срок за осигуряване на необходимите учебници и учебни материали – 1 (един)
работен ден, като този срок започва да тече от деня, следващ деня на утвърждаване на
програмата за обученията от ръководителя на проекта.
ІІ. Участникът в част „Ценово предложение” предлага:
Единична цена за обучение на едно лице: 240,00 лева без ДДС;
Обща цена за обучение на 83 лица: 19 920,00 лева без ДДС.

С оглед извършените до момента действия, длъжностните лица допускат до
по-нататъшно участие в обществената поръчка участниците „СИГМА-2000-ФАРОС”
ООД, „АВО-БЕЛ” ООД, „Магистра” ООД, „ЦЕБО-99” ООД и „Александър Бизнес Център
- АВС” ЕООД.
Длъжностните лица решиха да продължат своята работа на следващо заседание.

Длъжностните лица се събраха на 27.06.2014 г., 18.00 ч. за провеждане на второто
им заседание, като извършените действия са отразени в Протокол № 2 от 27.06.2014 г., а
именно:
Длъжностните лица продължиха своята работа с оценка на офертите на
допуснатите участници, съгласно методиката за оценка както следва:
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Показатели и
формули

„СИГМА2000ФАРОС”
ООД
Техническа оценка – Т
Показател „Срок 1+2+2+1+1
= 7 дни
за подготовка и
организиране на
обучението по
английски език

„АВОБЕЛ”
ООД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
„Магистра” „ЦЕБОООД
99” ООД

„Александър
Бизнес
Център АВС” ЕООД

„СИГМА2000ФАРОС”
ООД

„АВОБЕЛ”
ООД

ОЦЕНКИ
„Магистра” „ЦЕБОООД
99” ООД

„Александър
Бизнес
Център АВС” ЕООД

1+1+1+1+1 1+2+1+2+4
1+1+1+1+1 1+1+1+1+1
5/7х50=
5/5х50= 5/10х50=
5/5х50=
5/5х50=
= 5 дни
= 10 дни
= 5 дни
= 5 дни
35,71 т.
50 т.
25 т.
50 т.
50 т.

Най-кратък срок
за подготовка и
организиране на
обучението по
английски език,
предложен от
участник
Т = -------------- x 50
Срок за
подготовка и
организиране на
обучението по
английски език,
предложен от
участника, чието
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предложение се
разглежда

Финансова оценка – Ф
Показател
28 220,00
„Обща цена за
лева без
обучение на 83
ДДС
лица”

34 030,00
лева без
ДДС

28 967,00
лева без
ДДС

32 370,00
лева без
ДДС

19 920,00
лева без ДДС

19 920/
19 920/
19 920/
19 920/
19 920/
28 220
34 030
28 967
32 370
19 920
х50=
х50=
х50=
х50=
х50=
35,29 т.
29,27 т.
34,38 т.
30,77 т.

Най-ниската обща
цена за обучение
на 83 лица,
предложена от
участник
Ф = ------------- x 50
Обща цена за
обучение на 83
лица, предложена
от участника,
чието
предложение се
разглежда

Комплексна оценка (КО) = Т + Ф

35,71+35,29
= 71,00 т.

50+29,27
=79,27 т.

25+34,38
= 59,38 т.

50+30,77
= 80,77 т.

50+50
= 100 т.
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Въз основа на горните действия длъжностните лица правят следното
класиране:
1. „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД с комплексна оценка 100 т.;
2. „ЦЕБО-99” ООД с комплексна оценка 80,77 т.;
3. „АВО-БЕЛ” ООД с комплексна оценка 79,27 т.;
4. „СИГМА-2000-ФАРОС” ООД с комплексна оценка 71,00 т.;
5. „Магистра” ООД с комплексна оценка 59,38 т.

НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Длъжностните лица предлагат на възложителя за обществената поръчка с
предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение по английски език на
служители от общата и специализираната администрация на Комисията за финансов
надзор с цел по-ефективно изпълнение на служебните задължения” да определи за
изпълнител участника „Александър Бизнес Център - АВС” ЕООД.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, като същия
ще бъде предоставен на възложителя за утвърждаване, ведно с всички съставени и
събрани документи по обществената поръчка, включително 3 броя декларации по чл. 35,
ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, Протокол № 1 от 26.06.2014 г. и Протокол № 2 от 27.06.2014 г.

Настоящият протокол се състои от 12 (дванадесет) страници и е съставен в
един екземпляр, който ще се съхранява към документацията по обществената
поръчка.
1. Рая Цветкова – държавен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
и ръководител на проекта
/П/

2. Павлинка Стоянова – главен експерт в отдел „Финанси, счетоводство
и управление на собствеността” /П/

3. Мариана Станиславова – главен експерт в отдел „Нормативна дейност”

/П/

Заличена е информация на основание ЗЗЛД.
12
Този документ е част от проект „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел
утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

