
   
 

Проект  “Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на 
устойчив социален капитал“,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 187-00-187 от 23.07.2020 г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5,  чл. 106, ал. 6 и 108, т. 1 и  чл. 109 от Закона за 
обществените поръчки и резултати, отразени в протоколите ( с № 1 от 09.07.2020 г. и № 2 
от 22.07.2020 г.), протоколи от проведени преговори с участниците – 5 бр.  от работата на 

комисията, назначена със Заповед № 1 от 01.07.2020 г. на Евгений Иванов – изпълнителен 
директор на "Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ 

гласът на българския бизнес"  упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, за извършване на 
подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на 

преговори в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП – пряко договаряне с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития по две 

обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Провеждане на фокус групи и международен 
дискусионен форум“.Обособена позиция № 2 „Провеждане на обучения на екипите, в 

предприятия  за внедряване на нов модел за управление на ЧР“., с прогнозна стойност 130 
283,33  лева без ДДС, открита с Решение № 151-00-151/12.06.2020 г. на възложителя с 

уникален № 984067 в РОП, под уникален идентификационен номер 05983-2020-0001 с връзка 
към електронната преписка в Профила на купувача: http://krib.bg/bg/s/profile/ 

Поръчката е обявена във връзка с изпълнение на проект „Разработване на нов модел за 
управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ с рег. № 
на договора BG05M9OP001-1.051-0005-C01 в рамките на процедура „Съвместни дейности на 

социалните партньори“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 
2020 г. 

I. Обявявам класирането на участниците в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, както следва: 

 
По обособена позиция № 1: 
1. На първо място „Бранд ПР“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на договора в 

размер на 66 736  (шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и шест) лева без ДДС и 
80 083.20 (осемдесет хиляди и осемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева с ДДС; 

2. На второ място „Тренд Глоуб“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на договора 
в размер на 67 400  (шестдесет и седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 80 880 
(осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС; 

3. На трето място „Географика“ ООД с предложена цена за изпълнение на договора в 
размер на 67 500 (шестдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 81 000 (осемдесет 
и една хиляди) лева с ДДС. 

4. На четвърто място „Хедон Консулт“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 
договора в размер на 68 400 (шестдесет и осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 82 
080 (осемдесет и две хиляди и осемдесет) лева с ДДС. 



   
 

Проект  “Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на 
устойчив социален капитал“,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 
По обособена позиция № 2: 
1. На първо място „Хедон Консулт“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

договора в размер на 61 000 (шестдесет и една хиляди) лева без ДДС лева без ДДС и 73200 
(седемдесет и три хиляди и двеста) лева с ДДС; 

2. На второ място „Географика“ ООД с предложена цена за изпълнение на договора в 
размер на 61 100 (шестдесет и една хиляди и сто) лева без ДДС и 73320 (седемдесет и три 
хиляди триста и двадесет) лева с ДДС; 

3. На трето място „Клийнтех България“ ООД с предложена цена за изпълнение на 
договора в размер на 61 500 (шестдесет и една хиляди и петстотин) лева без ДДС и 73 800 
(седемдесет и три хиляди и осемстотин) лева с ДДС. 

 
II. Отстранени участници в процедурата за избор на изпълнител: няма. 
 
III. Определям за изпълнител на обществената поръчка на основание чл. 109 от ЗОП: 

 
1. По Обособена позиция № 1 „Провеждане на фокус групи и международен дискусионен 

форум“ - „Бранд ПР“ ЕООД – класиран на първо място с предложена цена за 
изпълнение на договора в размер на 66 736  (шестдесет и шест хиляди седемстотин 
тридесет и шест) лева без ДДС и 80 083.20 (осемдесет хиляди и осемдесет и три лева 
и двадесет стотинки) лева с ДДС. 

2. По Обособена позиция № 2 „Провеждане на обучения на екипите, в предприятия  за 
внедряване на нов модел за управление на ЧР“ - „Хедон Консулт“ ЕООД – класиран на 
първо място с предложена цена за изпълнение на договора в размер на 61 000 
(шестдесет и една хиляди) лева без ДДС лева без ДДС и 73200 (седемдесет и три 
хиляди и двеста) лева с ДДС. 

Мотиви: За участниците не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 
отговарят на критериите за подбор. Участниците са предложили най-ниски цени съгласно 
критерия за оценка на офертите „най-ниска цена“.   

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) във 
връзка с § 131, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП (ДВ бр. 28/2016 г.), настоящото решение 
да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на 
Профила на купувача в деня на изпращане. 

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от получаването му. 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ /П/ 

      Евгений Якимов Иванов 

Изпълнителен директор на КРИБ и упълномощено 
лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед №6, 
12.06.2020 г. 


