НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 70-00-18/14.01.2019 г.
На основание чл. 181, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка № 12-00-43/01.10.2018 г. на изпълнителния директор на Национален център за
информация и документация като взех предвид утвърдени протоколи от 14.01.2019 г.,
както следва: протокол № 1, съставен на 30.11.2018 г., протокол № 2, съставен на
07.01.2019 г. и протокол № 3, съставен на 11.01.2019 г. от заседанията на комисията,
назначена със Заповед № РД-19-78/30.10.2018 г. и Заповед № 04-05-1/13.12.2018 г. на
изпълнителния директор на Национален център за информация и документация за
провеждане на 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
РЕШИХ:
I.

ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в обществена поръчка, проведена

чрез публично състезание с предмет „Реализиране на 8 броя специализирани обучения за
администрацията на НАЦИД” с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията
за обществени поръчки 00345-2018-0002, както следва:
Първо място: Участникът Обучителен център „Преслав“ ООД с комплексна
оценка от 92,35 точки.
II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка по т. I класирания
на първо място участник Обучителен център „Преслав“ ООД с комплексна оценка от
92,35 точки.
III.

ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата „Атлас Травелс“ ЕООД на

основание чл. 107, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 101, ал. 5 от Закона за обществените

поръчки поради установените несъответствия на техническото предложение на участника
с минималните изисквания на техническата спецификация .
Мотиви: Несъответствие № 1 - Съгласно т. 7 от Техническата спецификация,
стр. 26 е заложено следното изискване „При изготвянето на списъка с рискове
участниците трябва да посочат възможните аспекти на проявление и области и на
влияние на описаните в техническата спецификация рискове (очакван ефект, последици
от настъпване на риска“).
В своето техническо предложение, на стр. 100-105, участникът е разгледал
идентифицираните рискове, но не е посочил възможните аспекти на проявление и
области и на влияние на идентифицираните рискове. В таблицата с рисковете са
посочени: наименованието на риска, вероятност от настъпване на риска, ефект на риска в
случай на настъпване (определено единствено като стройност: „среден“, „висок“),
подход за преодоляване на риска, препоръчителни действия и заключение.
Възможните аспекти на проявление на даден риск представят възможните
негативни последици върху изпълнението на поръчката при неговото настъпване и са
изключително важен компонент от процедурата по управление на риска, която прилага
съответният участник. Видно от съдържанието на предложението на „Атлас Травелс“
ЕООД, в процедурата по управление на риска липсва цитираното минимално
съдържание, изискано в техническата спецификация.
Съгласно документация за участие (в частта „Методиката за оценка на офертите“)
„В случай, че участник представи техническо предложение, което не отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация или на
действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се
допуска до оценка и класиране.“
Посочената част е минимално изискване съгласно техническата спецификация, с
оглед на което офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД противоречи на чл. 101, ал.
5 от ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ следва да бъде отстранена от участие,
тъй като не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,
дефинирани подробно в техническата спецификация.
Несъответствие № 2 – подробни мотиви за несъответствие № 2 се съдържат в
протокол № 2 от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите, които
мотиви с настоящето решение изцяло възприемам.
V. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки решението да се
изпрати в тридневен срок до всички участници в настоящата процедура.
VI. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се
публикува в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците.
VII.

Връзка

към

електронната

преписка

в

профила

на

купувача:

http://nacid.bg/bg/procurement/
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VIII. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП протоколите от работата на комисията
да се публикуват в профила на купувача.
Решението може да се обжалва от всеки заинтересован участник пред Комисията
за защита на конкуренцията – София, бул. „Витоша” № 18 в 10- дневен срок от датата на
получаване на решението.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................../п/..............................
Ваня Ангелова Грашкина-Минчева
Изпълнителен директор

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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