ПРОТОКОЛ №4
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 –
60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със
Заповед № РД 15 - 208/01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител
съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача да разгледа и оцени получените
оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит
на проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран
от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Днес, 14.06.2018 г., 09,30 часа, в стая № 19, в административната сграда на община
Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 208/01.02.2018 г. и Решение № РД 15 - 52/09.01.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен
– Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за
откриване на процедура публично състезание с предмет: „Одит на проект "Подобряване на
образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП „Региони в растеж“ 20142020“, се събра Комисия в състав:
Председател: инж. Стоян Марков – Заместник-кмет ИР, Община Сливен
и членове:
1. Валя Радева – Секретар на Община Сливен и експерт „Обществени поръчки“ по
проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен"
2. инж. Христо Георгиев – главен експерт отдел „Общинско развитие, проекти и
програми”, Община Сливен и Ръководител на проект "Подобряване на образователната
инфраструктура в гр. Сливен"
3. Любомир Георгиев – главен експерт, отдел „Правно-нормативно обслужване“,
Община Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
се събра да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници по
обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 52/09.01.2018 г. на заместник-кмета на
Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на
Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0001.
I.Участник № 1 - „Грант Торнтон” ООД, гр. София:
1.Стойност - 5 792,50 лева (словом пет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и
петдесет стотинки) без включен ДДС или 6 951,00 лева (словом шест хиляди деветстотин
петдесет и един лева) с включен ДДС.
II.Участник № 2 - „Одит Адвайзерс” ООД, гр. София:
1.Стойност - 11 666,00 лева (словом единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест
лева) без включен ДДС или 13 999,20 лева (словом тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и
девет лева и двадесет стотинки) с включен ДДС.
III.Участник № 3 - „Финанс одит консулт 2002” ООД, гр. Варна:
1.Стойност - 11 600,00 лева (словом единадесет хиляди и шестстотин лева) без включен
ДДС или 13 920,00 лева (словом тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева) с включен
ДДС.
IV. Участник № 5 – „Одиторско дружество Актив” ООД, гр. Варна:
1.Стойност - 7 600,00 лева (словом седем хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС
или 9 120,00 лева (словом девет хиляди сто и двадесет лева) с включен ДДС.
V.Участник № 6 - „Анед Консулт” ЕООД, гр. София:
1.Стойност - 8 689,00 лева (словом осем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) без
включен ДДС или 8 689,00 лева (словом осем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) с
включен ДДС.
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VI.Участник № 7 - „Брейн Сторм Консулт - ОД” ООД, гр. София:
1.Стойност - 8 110,00 лева (словом осем хиляди сто и десет лева) без включен ДДС или
9 732,00 лева (словом девет хиляди седемстотин тридесет и два лева) с включен ДДС.
VII.Участник № 8 - „РСМ БГ” ЕООД, гр. София:
1.Стойност - 6 770,00 лева (словом шест хиляди седемстотин и седемдесет лева) без
включен ДДС или 8 124,00 лева (словом осем хиляди сто двадесет и четири лева) с включен
ДДС.
VIII.Участник № 9 - „Явор Анастасов” ООД, гр. Стара Загора:
1.Стойност - 15 000,00 лева (словом петнадесет хиляди лева) без включен ДДС или
18 000,00 лева (словом осемнадесет хиляди лева) с включен ДДС.

След оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част на
заседанието.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите
участници и констатира, че те са съставени по Образец № 4 към документацията за участие и
отговарят на изискванията на Възложителя.
След разглеждане на ценовите предложения комисията приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Резултатите са отразени в следната таблица:

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Участник

Средни
Предложения
стойности от
за Цена в
предложенията
лева, без
на останалите
ДДС от
участници за
съответния
Цена в лева,
участник
без ДДС

Предложена от участника обща цена, в лева, без ДДС
„Грант Торнтон” ООД, гр. София
5 792.50
„Одит Адвайзерс” ООД, гр. София
11 666.00
„Финанс одит консулт 2002” ООД, гр.
Варна
11 600.00
Одиторско дружество „Актив” ООД, гр.
Варна
7 600.00
„Анед Консулт” ЕООД, гр. София
8 689.00
„Брейн Сторм Консулт - ОД” ООД, гр.
София
8 110.00
„РСМ БГ” ЕООД, гр. София
6 770.00
„Явор Анастасов” ООД, гр. Стара Загора
15 000.00

%

отклонение предложение

9919.29

41.60

ОТКЛОНЕНИЕ!

9080.21

-28.48

НЯМА!

9089.64

-27.62

НЯМА!

9661.07

21.33

ОТКЛОНЕНИЕ!

9505.50

8.59

НЯМА!

9588.21

15.42

НЯМА!

9779.64

30.77

ОТКЛОНЕНИЕ!

8603.93

-74.34

НЯМА!

Комисията установи, че Участник № 1 - „Грант Торнтон” ООД, гр. София; Участник
№ 5 - Одиторско дружество „Актив” ООД, гр. Варна и Участник № 8 - „РСМ БГ” ЕООД,
гр. София са предложили Цена в лева, без ДДС, която е с повече от 20 на сто поблагоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници за Цена в
лева, без ДДС.
Комисията изисква подробна писмена обосновка от горепосочените участници, за
начина на образуване на Цена в лева, без ДДС за целия одитен ангажимент.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията определи на участниците срок от 5 (пет) дни
от получаване на искането да представят в деловодството на Община Сливен подробна писмена
обосновка за начина на образуване на Цена в лева, без ДДС.
Комисията подготви писмени уведомления до участниците.
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Комисията приключи своята работа на 14.06.2018 г. в 11:15 часа, като същата проведе 1
(едно) открито и 1 (едно) закрито заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един
оригинален екземпляр.

Комисия:
инж. Стоян Марков
Председател на комисията
Валя Радева
Член на комисията
инж. Христо Георгиев
Член на комисията
Любомир Георгиев
Член на комисията
инж. Гинка Тужарова
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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