УТВЪРДИЛ: …………/п/………………..
ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА
Изпълнителен директор
14.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ

№1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-78 от 30.10.2018 г.,
за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет
„Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на
НАЦИД“ в изпълнение на договор №BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018 г. по
Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, проект: „Подобряване на специализираните знания и
умения на служителите в Националния център за информация и документация",
уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00345-2018-0002.
Днес, 30.10.2018 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, етаж 2, стая 208 в 14.00 часа започна работа комисията за провеждане
на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет
„Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД“ по
проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в
Националния център за информация и документация в изпълнение на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро
управление” № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/ 02.07.2018 г., открита с решение № 1200-43 от 01.10.2018 г. Комисията е назначена със Заповед № РД-19-78 от 30.10.2018 г.
на Изпълнителния директор на НАЦИД и заседава в следния състав:
Председател:
Вержиния Петрова Цанкова – главен секретар на Национален център за
информация и документация, квалификация: юрист и икономист
Членове:
1. Бойка Александрова Марчева - директор на дирекция „Административна,
финансово- стопански дейности и управление на собствеността” в Национален център
за информация и документация.
2. Величка Иванова Лозанова - директор на дирекция „Заверки и
информационни продукти” в Национален център за информация и документация
3. Красимира Косева Илиева - директор на дирекция „Научно – техническа
и педагогическа библиотека” в Национален център за информация и документация.
4. Костадин Кирилов Тонев - директор на дирекция „Академично признаване
и регулирани професии” в Национален център за информация и документация.
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I. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ.
Комисията, назначена от Възложителя за подбор на участниците, разглеждане,
оценка и класиране на офертите, започна работа след получаване от председателя на
комисията от деловодството на НАЦИД на приемателно-предавателен протокол по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП, входящ регистър на подателите на оферти и представените 2 /два/
броя оферти на участниците „Обучителен център Преслав“ ООД и „Атлас травелс“
ЕООД, всяка от които в запечатан плик, получена по съответния ред и в определения
срок, а именно:
Пор.№
1.
2.

Дата
26.10.2018 г.
26.10.2018 г.

Час
15:38
16:50

Подател на офертата
„Обучителен център Преслав“ ООД
„Атлас травелс“ ЕООД

Всеки от членовете на Комисията подписа декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На първото заседание на комисията, проведено на 30.10.2018 г. не се явиха
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с
нестопанска цел. На заседанието присъстваха следните представители на участниците:
г-жа Стефани Ивайлова Драганова, упълномощен представител на „Атлас Травелс“
ЕООД с пълномощно от г-жа Евгения Манолова - управител на „Атлас Травелс“ ЕООД
и г-жа Александра Веселинова Пенкова, управител на „Обучителен център Преслав“
ООД.
Комисията продължи своята работа с отварянето на запечатаните непрозрачни
опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. Относно подадената оферта на Участник № 1 - „Обучителен център
Преслав“ ООД.
Комисията установи, че офертата на Участник № 1 е в запечатана, непрозрачна и
с ненарушена цялост опаковка и е надписана, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията оповести съдържанието на документите, съдържащи се в опаковката
и констатира, че са налични всички документи, изискани от документацията за участие.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за
наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
установи, че такъв е налице.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията
предложи на представителя на Участник № 2 да подпише техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 1 и г-жа Драганова ги
подписа.
2. Относно подадената оферта на Участник № 2 - „Атлас Травелс“ ЕООД.
Комисията установи, че офертата на Участник № 2 е в запечатана, непрозрачна и
с ненарушена цялост опаковка и е надписана, съгласно изискванията на Възложителя.
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Комисията оповести съдържанието на документите, съдържащи се в опаковката
и констатира, че са налични всички документи, изискани от документацията за участие.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за
наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
установи, че такъв е налице.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията
предложи на представителя на Участник № 1 да подпише техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 2 и г-жа Пенкова ги
подписа.
Комисията, след като констатира формалното наличие на изискуемите документи
и съответствието им с приложения списък във всяка оферта, обяви приключване на
публичната част от заседанието и взе решение в закрити заседания да пристъпи към
проверка на представените документи от участниците и съответствието им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, посочени в документацията.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА
ПОДБОР.
На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Комисията продължи своята работа в същия
състав на закрити заседания, проведени на 10.11.2018 г. /10.00 до 14.00 часа/, 11.11.2018
г. /13.00 до 17.00 часа/, 17.11.2018 г. /10.00 до 14.00 часа/, 18.11.2018 г. /10.00 до 14.00
часа/, 24.11.2018 г. /10.00 до 14.00 часа/, 25.11.2018 г. /10.00 до 14.00 часа/, 29.11.2018 г.
/18.00 до 20.00 часа/ и 30.11.2018 г. /08.00 до 09.00 часа/, по време на които разгледа
подробно представените от участниците документи за подбор, относно тяхната
валидност, съответствие с нормативните изисквания и предварително обявените
условия на Възложителя, съгласно обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие в публичното състезание, при което установи следното:
1. „Обучителен център Преслав“ ООД
По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, а именно:
− ЕЕДОП, в електронен вид, подписан от задължените лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
− Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП по образец;
− Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, пал.1, чл.107 и чл.109,
пар.1 б „а“ и „б“ от Регламент №966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза по образец;
− Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване
на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на
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Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза по образец;
Констатации на комисията:
Комисията констатира, че документите, представени от участника: „Обучителен
център Преслав“ ООД по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, отговарят на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, поради което
допуска участника до следващия етап: разглеждане на техническото предложение.
2. „Атлас Травелс“ ЕООД
По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, а именно:
− ЕЕДОП, в електронен вид, подписан от задължените лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
− Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП по образец;
− Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, пал.1, чл.107 и чл.109,
пар.1 б „а“ и „б“ от Регламент №966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза по образец;
− Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване
на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза по образец;
Констатации на комисията:
1.1. В Част II, раздел А (стр. 5 от ЕЕДОП) - "Икономическият оператор ще използва
ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част
IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по долу?" ,
участникът е отговорил: „ДА“.
Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП когато участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната
информацията.
ЕЕДОП на трето лице в офертата на участника не е представен.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи нов ЕЕДОП
с променена и/или допълнена информация, в който да уточни ще ползва ли
капацитета на други субекти или не. В случай че ще използва капацитета на трети
лица участникът следва да представи ЕЕДОП в изисканата от документацията за
участие форма, в който е посочена информация за съответните субекти и за
критериите за подбор, които участникът ще доказва чрез тях, както и отделен
ЕЕДОП, представен от третите лица, чиито капацитет ще бъде използван. В
случай че ще използва капацитета на трето лице/а на основание чл. 65, ал. 3 от
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ЗОП участникът следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
1.2. В Част III: Основания за изключване, раздел В (стр. 16 от ЕЕДОП) - "Предсрочно
прекратяване на договор и налагане на обезщетения или други подобни санкции" на
въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за
поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни
санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ участникът е отговорил с „ДА“ и е
посочил прекратен договор с Министерство на вътрешните работи по обществена
поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и
багажи, за нуждите на Министерството на вътрешните работи“.
Участникът е декларирал прекратяване на договор за обществена поръчка,
сключен с Министерство на вътрешните работи, Дирекция: „Управление на
собствеността и социални дейности” с № МП-27-5785мпд-17/27.08.2015 г. за
изпълнение на обществена поръчка със следния предмет: „Осигуряване на самолетни
билети за превоз по въздух на пътници и багажи, за нуждите на Министерството на
вътрешните работи“.
Видно от информацията за изпълнението на цитираната обществена поръчка
(00752-2014-0026), публикувано в АОП от възложителя с № 771591 на 09.02.2017 г.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=771591&newver=2, в него е
посочено, че цитираният договор е прекратен на 13.01.2017 г., като причини за
прекратяване на договора е посочено: „на основание чл. 31, ал. 2, т.2.2 от договора,
поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя“, по
информация от обявлението изпълнената част от договора е 38% от предмета на
договора.
В представения за участие в настоящата процедура ЕЕДОП, участникът е
изложил мотиви, че прекратяването на договора е неоснователно и недоказано,
включително се е противопоставил на начина, по който възложителят е изчислил
процента на частично изпълнение. В представения ЕЕДОП е посочено, че „за повече
информация прилагаме и посочения договор МП-27-5785мпд-17 /27.08.2015г.“. Подобен
документ към представения от участника ЕЕДОП липсва.
Във връзка с декларираното от МВР виновно неизпълнение участникът е
посочил, че „ „Атлас Травелс” ЕООД предприе конкретни технически, организационни
и кадрови мерки, подходящи за предотвратяването на евентуални бъдещи нарушения
като приемане на разпоредби, свързани с изпълнението на договорите за обществени
поръчки, включително как ще се осигурява и контролира спазването на сключените
договори. В подкрепа на твърденията си прилагаме копия от следните протоколи: 1.
Протокол на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности” с рег.№ 5785р-28290 от 13.12.2017г., от който
е видно, че не е налице основание за отстраняването ни по чл.55, ал.1, т. 4 от ЗОП,
предвид недоказаност по безспорен начин на предсрочното прекратяване на договор
за обществена поръчка, базирайки се на становище на АОП по чл. 233 от ЗОП. 2.
Протокол на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Управление на
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собствеността и социални дейности” с рег.№ 5785р-28253 от 13.12.2017г., от който
е видно, че не е налице основание за отстраняването ни по чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП,
предвид недоказаност по безспорен начин на предсрочното прекратяване на договор
за обществена поръчка, базирайки се на становище на АОП по чл.233 от ЗОП. 3.
Доклад на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в
Република България с рег.№ 93-00-338-4 от 04.12.2017г., от който е видно, че са
приели мерките, които Атлас Травелс ЕООД е предприел, за да гарантират неговата
надеждност съгласно чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП. 4. Доклад на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия в Република България с рег.№ 93-00338-5 от 04.12.2017г., от който е видно, че са приели мерките, които Атлас Травелс
ЕООД е предприел, за да гарантират неговата надеждност съгласно чл.55, ал.1, т.4
от ЗОП.“ Цитираните документи не са представени към офертата на участника.
Съгласно т. 1 на раздел VI.3. Допълнителна информация“ от обявлението за
поръчката изрично е посочено, че „Възложителят отстранява от участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато спрямо него е
налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП“ . В т. 8.4.4. на раздел II,
част III от документацията за участие е посочено, че „Възложителят отстранява от
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, по
отношение на който е налице някое от следните основания за отстраняване съгласно
чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, а именно:
доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или
обема на договора“.
С оглед на това и при така декларираните от участника обстоятелства и
обяснения и наличната в регистъра на АОП информация, комисията реши да извърши
проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и да изиска допълнителна информация и
доказателства от МВР.
В допълнение и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от
ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол,
участникът може да представи нов ЕЕДОП с променени и/или допълнена
информация или допълнителни документи, от които да е видно, че липсват
фактическите предпоставки за прилагане на нормата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП,
в това число и в случай че има доказателства за висящ съдебен спор относно
вината му, извършено възражение или друг вид противопоставяне на виновното
прекратяване на договора от страна на възложителя – МВР, както и да представи
горепосочените документи, цитирани в представения ЕЕДОП.
На основание чл. 56, ал. 1 от ЗОП комисията указва на участника, че може
да представи доказателства, че е предприел цитираните в ЕЕДОП мерки, които
гарантират неговата надеждност, както и да посочи допълнителни такива.
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1.3. В Част IV, раздел А (стр. 21 от ЕЕДОП) - "Вписване в търговски регистър"
участникът е маркирал отговор: „НЕ“.
Видно от раздел „А“ част Част II: Информация за икономическия оператор",
участникът „Атлас Травелс" ЕООД осъществява дейност като еднолично дружество с
ограничена отговорност. По арг. от чл. 119, ал. 1 от ТЗ едноличното дружество с
ограничена отговорност подлежи на вписване в търговския регистър.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол, участникът може да представи нов ЕЕДОП с
променени и/или допълнена информация или допълнителни документи, от които
да е видно дали дружеството е вписано в търговския регистър на Агенция по
вписванията.
1.4. В Част IV, раздел В (стр. 29 от ЕЕДОП) участникът е посочил Договор № Р-412/26.01.2018 г., сключен с Национално сдружение на общините в Република България,
с предмет: Договор № Р-4-12/26.01.2018 г. с предмет: „Организиране на обучения
(семинари) за подобряване на капацитета на общинските служители“ по обособена
позиция № 3: „Организиране на обучения на територията на общините Балчик, Банско,
Велико Търново, Велинград и Троян.“, като е декларирал период на изпълнение
22.01.2018 - 15.10.2018 г.
Съгласно информацията, налична по партидата на поръчката в АОП, периодът на
изпълнение е, както следва: начална дата: 26.01.2018 г. и дата на приключване
16.10.2018 г. (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=878416&newver=2 ).
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия протокол участникът „Атлас Травелс“ ЕООД може
да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена
информация и с който да уточни какъв е периодът на изпълнение (начална и
крайна дата) на цитирания договор.
1.5. Съгласно част III, раздел II, подраздел
I., т.13 „Изисквания към
техническите и професионалните способности на участниците“, т. 13.1. „Участникът
трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, а именно:
т. 2 Организирано и проведено минимум едно изнесено обучение, включващо
организиране на транспорт, хотелско настаняване и изхранване на обучаемите“.
Видно от представения ЕЕДОП, по отношение на изпълнените услуги
участникът е декларирал наличието на договор, сключен с Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ). Съгласно направеното описание на
предмета на договора, същият обхваща организиране на обучения на територията на
общините Балчик, Банско, Велико Търново, Велинград и Троян. В цитирания договор
липсва информация в рамките на същия да е провеждано минимум едно изнесено
обучение, доколкото за цитираните в него обучения е посочено, че са провеждани на
териториите на съответните населени места. В допълнение от така направеното
описание на предмета на договора е видно, че в него не е включено организиране на
транспорт на обучаваните лица.
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На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия протокол участникът „Атлас Травелс“ ЕООД може
да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена
информация относно изпълнението на минимум едно изнесено обучение, в което е
включено организиране на транспорт, хотелско настаняване и изхранване на
обучаемите. Комисията указва на участника, че може да представи както
допълнителна информация по отношение на вече посочения в ЕЕДОП договор,
така и да посочи изпълнение на допълнителна услуга, чрез която да установи
съответствието си с минималните изисквания на възложителя, съгласно
направената констатация.
1.6. Съгласно т. 13.3. на раздел II, част III от документацията за участие
„участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарта
ISO 9001:20XX или еквивалентен с обхват, включващ организиране и провеждане
на обучения.“ Съгласно 13.3.3. на същия раздел „За съответствие с изискването
участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти
за екологично управление Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В съответния раздел участниците
описват точния обхват на сертификата, неговия номер (ако има такъв),
сертифициращата организация и датата на неговата валидност“.
Видно от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил, че притежава
Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015г, но не е посочен обхватът, за
който е сертифицирана системата му за управление на качеството, както и датата на
неговата валидност.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия протокол участникът „Атлас Травелс“ ЕООД следва
да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена
информация, в който е уточнен обхватът на притежавания Сертификат за
управление на качеството ISO 9001:2015, както и дата на неговата валидност.
С извършването на описаните действия, комисията приключи своята работа по
преценка за съответствие на представените документи на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя. Комисията взе
решение настоящия протокол да се изпрати на участниците в процедурата, като
едновременно с това се публикува по партидата на поръчката на Профила на купувача
на Националния център за информация и документация.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
30.11.2018 г.
Председател на комисията:
................/п/..................
Вержиния Петрова Цанкова
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Членове на комисията:
1. ............./п/......................
Бойка Александрова Марчева
2. ............/п/........................
Величка Иванова Лозанова
3 ............../п/.........................
Красимира Косева Илиева
4.............../п/........................
Костадин Кирилов Тонев
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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