ПРОТОКОЛ №3
Днес, 24.04.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/30.03.2015 год.
на Областен управител на област Бургас в състав: Председател: Милена Кирова – директор
на дирекция „АПОФУС” и членове: 1/Станка Стоянова– Главен юрисконсулт в отдел
„ПНО”; 2/ Мария Динева – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”; 3/ Марина Дичева – главен
експерт в дирекция „АКРРДС“ 4/ Георги Николчев – външен експерт, проведе заседание в
малката зала на ет. 2 в сградата на Областна администрация – Бургас.
Комисията започна работа в 10:30 часа.
Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи:
Отваряне на ценовите предложения, оценка и класиране на допуснатите до участие
участници в обществена поръчка по опростени правила с предмет: „Организиране на
събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) 2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013 “. На
заседанието на комисията присъства представител на участника „Имидж Едвъртайзинг”
ЕООД.
Комисията установи, че на предходно заседание до отваряне, оценка и класиране
на ценовото предложение e допуснат един участник: „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със
седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в
Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай.
Комисията пристъпи към отваряне на представения от допуснатия участник плик
„Предлагана цена”. При отваряне на плик „Предлагана цена”, открит в предложението на
Имидж Едвъртайзинг” ЕООД се установи, че ценовото предложение е попълнено
съгласно изискванията на възложителя и предлаганата от този участник цена за
осъществяване на обществената поръчка е следната:
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
ЛЕВА БЕЗ ДДС

УСЛУГА

1.
Уъркшоп за обмяна на опит на тема: „Традиционните
продукти в Черноморски басейн. Производство, представяне,
дегустация” /“Traditional products. Production, promotion,
tasting”/(С1)
2.
Семинар на тема: „Хотелиерство и ресторантьорство,
управленски дейности в хотелиерството и ресторантьорството една международна перспектива” /Hospitality and Hospitality
Operations Management An International Perspective/ (С2)
ОБЩО:

4708.00лв.

12000.00 лв.
16708.00 лв.

Като взе предвид, че ценовото предложение на този участник отговаря на
предвидените от възложителя критерии, т.е. изготвено е съобразно образеца на ценово
предложение и не надвишава прогнозната стойност на поръчката, Комисията,
РЕШИ:
ДОПУСКА до класиране ценовата оферта подадена от „Имидж Едвъртайзинг”
ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4, ет.4,
регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон
Алкалай.
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Като взе предвид, че до оценка и класиране е допуснато само едно предложение,
което отговаря на предвидените от възложителя критерии, т.е. изготвено е съобразно
образеца на ценово предложение и съобрази, че критерият за оценка на офертите е „Найниска предложена цена”, комисията класира на първо място участникът „Имидж
Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка”
№ 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от
Алберта Леон Алкалай, подал оферта вх. Оферта вх. № 26-00-189/08.04.2015 год. с
предложена цена за изпълнение на поръчката, както следва:
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
ЛЕВА БЕЗ ДДС

УСЛУГА

3.
Уъркшоп за обмяна на опит на тема: „Традиционните
продукти в Черноморски басейн. Производство, представяне,
дегустация” /“Traditional products. Production, promotion,
tasting”/(С1)
4.
Семинар на тема: „Хотелиерство и ресторантьорство,
управленски дейности в хотелиерството и ресторантьорството една международна перспектива” /Hospitality and Hospitality
Operations Management An International Perspective/ (С2)
ОБЩО:

4708.00лв.

12000.00 лв.
16708.00 лв.

На основание гореизложеното комисията предлага на възложителя да сключи
договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място кандидат
„Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл.
„Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 147080118,
представлявано от Алберта Леон Алкалай.
Комисията приключи работа в 11:00 часа.
Председател : /п/
/ Милена Кирова /
Членове :1. /п/
/ Станка Стоянова/
2. /п/
/Мария Динева /
3. /п/
/Марина Дичева/
4. /п/
/Георги Николчев/
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