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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 

1000 София, ул.”6-ти септември” №29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 

 

Изх. № РД-31-204/13.01.2015 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /п/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ„ 

ТЕХНИЧЕСКИ OПЕРАЦИИ” 

инж. ЦВЕТАН КИТОВ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпили 

оферти по обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП във връзка с 

глава 8а от ЗОП с предмет:  

 

«Провеждане на специализирано обучение» по дейност 3 от проект 

„Повишаване квалификацията и професионализма на служителите от 

Държавна агенция „Технически операции” чрез обучение”, финансирано от 

Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ 

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и 

ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG 051РО 002/14/2.2-

16, финансирана по договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-22-

22/03.10.2014г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

Днес 09.01.2015г., в 11:00 часа, в сградата на Държавна агенция 

„Технически операции“ (ДАТО), комисия, определена със заповед № РД- 30- 

56/05.09.2015 г. на председателя на ДАТО инж. Цветан Китов, в състав: 
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Председател: –                                                                     –директор на 

дирекция „Координация, информационно обслужване и международна 

дейност” 

и членове: 

1.                                            – експерт – юрист IV степен в дирекция „Правно 

– нормативно обслужване”; 

2.       – експерт IV степен в дирекция „Планиране 

и управление на финансите” 

се събра да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор 

на изпълнител по публична покана с предмет: „Провеждане на 

специализирано обучение» по дейност 3 от проект „Повишаване 

квалификацията и професионализма на служителите от Държавна агенция 

„Технически операции” чрез обучение”, финансирано от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на 

човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”, бюджетна линия BG 051РО 002/14/2.2-16, финансирана по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-22-22/03.10.2014г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като за 

дейността си състави настоящия протокол. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и информира 

присъстващите, че за участие в процедурата, съгласно регистъра на ДАТО, в 

явно деловодство срок е постъпила 1(една) оферта от Университет по 

библиотекознание и информационни технологии  на 08.01.2015 г. в 16.30 

часа. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации 

съгласно чл. 35, ал. 1, т.1, т. 2, т. 3 и ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията, след като се увери в целостта на плика, съдържащ 

офертата и установи, че същата е надлежно запечатана, пристъпи към 

отваряне на офертата. 

Комисията отвори постъпилата оферта и разгледа приложените в 

нея набор от документи, като провери съответствието на съдържанието на 

офертата, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие в процедурата. 

Вследствие извършеното разглеждане и оценка на приложените 

документи, комисията констатира следното: 

1. Документите приложени в офертата на Университет по 

библиотекознание и информационни технологии  отговарят изцяло на 

изискванията на Възложителя. 

2. Предложената цена на Университет по библиотекознание и 

информационни технологии е 49 800,00 лв.    

Комисията пристъпи към оценяване офертата на участника, 

съгласно критериите за възлагане  и  формулата за оценка, посочени в 

документацията за участие, както следва: 

По показател 1 (СС) – степен на съответствие на предложената 

концепция за провеждане и организация на обучението и изпълнение на 

поръчката – Предложената концепция за провеждане и организация на 

обученията и изпълнение на поръчката съответства напълно на изискванията, 

залегнали в Техническото задание на Възложителя и описва детайлно 

начините за провеждане на всяко обучение и изпълнение на поръчката 

поотделно за всяко обучение, като е и обосновано как същата ще допринесе 

за качественото постигане на очакваните резултати в тяхната цялост. 

Предвидено е използване на интерактивни обучителни техники и подходи. 

Предвидено е използване на практически примери, казуси, тестове, 

упражнения, които са изцяло практически насочени и обхващат целия 

обучителен материал. 

СС    – 70 т.  
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По показател 2 (ПЦ) – предложена цена   – 30 т. 

Комплексна оценка (КО) 

КО = СС + ПЦ  

КО = 70 + 30 = 100 точки 

Предвид получената комплексна оценка, комисията  

 

РЕШИ: 

 

- Класира офертата на Университет по библиотекознание и 

информационни технологии на първо място.  

 

Във връзка с гореизложеното, комисията 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

 Възложителят да сключи договор с участника класиран на първо място 

- Университет по библиотекознание и информационни технологии с ценово 

предложение 49 800,00 лв.    

Приложение: 1. Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1, т. 2, т. 3 и ал. 2 от 

ЗОП 

Настоящият протокол се състави на 09.01.2015 г. 

 

Председател: /п/ 

 

Членове:  

1. /п/ 

 

2. /п/ 

 

  

 


