ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-168 от 30.01.2018г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка на получените за участие
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Изработка на печатни информационни и промоционални
материали по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural
heritage in the region of Calarasi and Silistra” , по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.
На 31.01.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 168 от 30.01.2018г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и класиране
на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет Изработка на печатни информационни
и промоционални материали по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the
historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” , по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Николета Георгиева Дечева – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра и ръководител
на проекта.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Лилия Людмилова Траянова – ст. експерт „Инвестиции и проекти” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „ПРО ДИЗАЙН КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-566 от 22.01.2018 г. в 11:24 ч.;
2. ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА”, гр. Стара Загора, с Вх. №К-632 от
24.01.2018 г. в 13:09 ч.;
3. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, с Вх. №К-633 от 24.01.2018 г. в 13:12 ч.;
4. „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД, гр. София, с Вх. №К-640 от 24.01.2018 г. в 14:59 ч.;
5. ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”, гр. София, с Вх. №К-696 от 26.01.2018 г. в
10:20 ч.;
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6. „ДЕДЛАЙН” ООД, гр. Шумен, с Вх. №К-724 от 29.01.2018 г. в 08:14 ч.;
7. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-730 от 29.01.2018 г. в 09:34 ч.;
8. „КРАФТ – АРКАДА” ЕООД, гр. Ямбол, с Вх. №К-734 от 29.01.2018 г. в 10:17 ч.;
9. „КРАФТ – АРКАДА” ЕООД, гр. Ямбол, с Вх. №К-735 от 29.01.2018 г. в 10:19 ч.;
10. „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-736 от 29.01.2018 г. в 10:21 ч.;
11. „АОЯ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-737 от 29.01.2018 г. в 10:25 ч.;
12. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София, с Вх. №К-744 от 29.01.2018 г. в 11:18 ч.;
13. „ИНТЕЛ ДЕЙ СОЛУШЪНС” АД, гр. София, с Вх. №К-748 от 29.01.2018 г. в 11:53 ч.;
14. „ИНТЕЛ ДЕЙ СОЛУШЪНС” АД, гр. София, с Вх. №К-749 от 29.01.2018 г. в 11:55 ч.;
15. „КОДЕСТА” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К-749 от 29.01.2018 г. в 11:55 ч.;
16. „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К-766 от 29.01.2018 г. в 15:32 ч.;
17. „МИЛИТО” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К-767 от 29.01.2018 г. в 15:55 ч.;
На заседанието присъства упълномощен представител на участника „ДЕДЛАЙН” ООД – Иванка
Георгиева Стоянова – Косева. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Г-ца Николета Дечева гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на комисията попълниха
и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявлението за поръчката, възложителят допуска оценката на техническите и
ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор (чл. 104, ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с
критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите
и ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне на
запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I. Оферта на „ПРО ДИЗАЙН КОНСУЛТ” ЕООД, с Вх.№К-566 от 22.01.2018 г. в 11:24 ч. за
участие по обособена позиция № 2 на процедурата.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 2 325,00 лева (две хиляди триста двадесет и пет
лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
Комисията предложи на г-жа Стоянова – Косева да подпише Техническото и Ценово предложения на
участника. Г-жа Косева заяви, че не желае да подписва предложенията на нито един от участниците.
II. Оферта на ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА”, с Вх. №К-632 от
24.01.2018 г. в 13:09 ч. за участие по обособена позиция № 1 на процедурата.
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Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списъка на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 34 850,00 лева (тридесет и четири хиляди
осемстотин и петдесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
III. Оферта на „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД, с Вх. №К-633 от 24.01.2018 г. в 13:12 ч. за
участие по обособена позиция № 2 на процедурата.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 3 800,00 лева (три хиляди и осемстотин лева)
без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
IV. Оферта на „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД, с Вх. №К-640 от 24.01.2018 г. в 14:59 ч. за участие
по обособена позиция № 1 и № 2 на процедурата.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 57 425,00 лева (петстотин и седем хиляди четиристотин
двадесет и пет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 6 500,00 лева (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
V. Оферта на ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”, с Вх. №К-696 от 26.01.2018 г.
в 10:20 ч. за участие по обособена позиция № 1 на процедурата.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 72 100,00 лева (седемдесет и две хиляди и сто
лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
VI. Оферта на „ДЕДЛАЙН” ООД, с Вх. №К-724 от 29.01.2018 г. в 08:14 ч. за участие по обособена
позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:

3

www.interregrobg.eu

Проект “EasyGuide”, Проектен код 15.2.1.046 RO-BG 29
Водещ бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 51 130,00 лева (петдесет и една хиляди сто и тридесет
лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 7 600,00 лева (седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
VII. Оферта на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, с Вх. №К-730 от 29.01.2018 г. в 09:34 ч. за
участие по обособена позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 42 775,00 лева (четиридесет и две хиляди седемстотин
седемдесет и пет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 4 875,00 лева (четири хиляди осемстотин седемдесет и
пет лева) без ДДС.
VIII.
Оферти на „КРАФТ – АРКАДА” ЕООД за участие по обособена позиция № 2 с Вх. №К734 от 29.01.2018 г. в 10:17 ч. и за участие по обособена позиция № 1 с Вх. №К-735 от 29.01.2018 г. в
10:19 ч..
Участникът подава две оферти за участие в процедурата – за обособена позиция № 1 и за обособена
позиция №2. Същите не бяха отворени и разгледани от комисията, т.к комисията счита, че подадени по
този начин, не съответстват на законовите изискания и на тези поставени от Възложителя. Налице са
условията на чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, съгласно който комисията предлага за отстраняване от по –
нататъшно участие в процедурата участника, т. к е представил оферти, във вид който не съответства на
условията, относими към всички участници в процедурата и които не отговарят на изискванията на чл. 47,
ал. 2 от ППЗОП. Комисията, след обсъждане и анализ на създалата се ситуация, излага следните
аргументи:
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, документите, свързани с участието в
процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на
поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции (мн.ч) за които се подават документите.
Разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП изрично сочи, че при открита процедура опаковката включва
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в случая, съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП,
Възложителят не поставя изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик). А
нормата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП разписва, че когато участник подава оферта за повече от една
обособена позиция в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови
параметри" (аналогично съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП), с посочване на позицията, за която се отнасят.
Анализът на тези разпоредби сочи, че документите, свързани с участието в процедурата, се представят от
участника в запечатана (ед.ч) една непрозрачна опаковка. В случая участникът подава две оферти, чрез две
опаковки, което е нарушение на законовите норми и на изискванията на Възложителя.
Комисията счита, че представянето на две самостоятелни опаковки - оферти от един участник е в
нарушение на разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и чл. 101, ал. 5, ал. 8 и ал. 12 от ЗОП, както и на
Документацията за участие на Възложителя (Раздел.V, т.3). Извършеното нарушение от участника не
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може да се приеме като формално и несъществено, тъй като в чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП императивно е
заложено изискването, комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, чиято хипотеза в
случая е налице.
Отделно допускането на участника до по-нататъшно участие, с така оформена оферта ще бъде в
нарушение на провъзгласените в ЗОП принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и
на свободната конкуренция.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП,
във връзка с чл.47, ал.2 и ал.9 от ППЗОП и чл.101, ал.8 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата
„КРАФТ – АРКАДА” ЕООД.
IX. Оферта на „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД, с Вх. №К-736 от 29.01.2018 г. в 10:21ч. за участие
по обособена позиция № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 3 825,00 лева (три хиляди осемстотин двадесет
и пет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
X. Оферта на „АОЯ” ЕООД, с Вх. №К-737 от 29.01.2018 г. в 10:25 ч. за участие по обособена
позиция № 1.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списъка на представените документи.
Комисията обяви направеното ценово предложение от 49 425,00 лева (четиридесет и девет хиляди
четиристотин двадесет и пет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
XI. Оферта на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, с Вх. №К-744 от 29.01.2018 г. в 11:18 ч. за участие по
обособена позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 30 655,00 лева (тридесет хиляди шестстотин петдесет и
пет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 3 630,00 лева (три хиляди шестстотин и тридесет лева)
без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
XII. Оферти на „ИНТЕЛ ДЕЙ СОЛУШЪНС” АД за участие по обособена позиция № 1 с Вх.
№К-748 от 29.01.2018 г. в 11:53 ч. и за участие по обособена позиция № 2 с Вх. №К-749 от 29.01.2018 г.
в 11:55 ч..
Участникът подава две оферти за участие в процедурата – за обособена позиция № 1 и за обособена
позиция № 2. Същите не бяха отворени и разгледани от комисията, т.к комисията счита, че подадени по
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този начин, не съответствта на законовите изискания и тези на възложителя. Налице са условията на чл.
107, т. 2, б. а) от ЗОП, съгласно който комисията предлага за отстраняване от по – нататъшно участие в
процедурата участника, т. к е представил оферти, във вид който не съответства на условията, относими към
всички участници в процедурата и които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията излага следните аргументи:
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, документите, свързани с участието в
процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на
поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции (мн.ч) за които се подават документите.
Разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП изрично сочи, че при открита процедура опаковката включва
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП опис на представените документи, както и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в случая, съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, Възложителят не
поставя изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик). А нормата на чл. 47, ал. 9
от ППЗОП разписва, че когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция в опаковката
по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" (аналогично съгласно чл.
47, ал. 6 от ППЗОП), с посочване на позицията, за която се отнасят. Анализът на тези разпоредби сочи, че
документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана (ед.ч) една
непрозрачна опаковка. В случая участникът подава две оферти, чрез две опаковки, което е нарушение на
законовите норми и на изискванията на Възложителя.
Комисията счита, че представянето на две самостоятелни опаковки - оферти от един участник е в
нарушение на разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и чл. 101, ал. 5, ал. 8 и ал. 12 от ЗОП, както и на
Документацията за участие на Възложителя (Раздел.V, т.3). Извършеното нарушение от участника не може
да се приеме като формално и несъществено, тъй като в чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП императивно е заложено
изискването, комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, чиято хипотеза в случая е налице.
Отделно допускането на участника до по-нататъшно участие, с така оформена оферта ще бъде в
нарушение на провъзгласените в ЗОП принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и
на свободната конкуренция.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП,
във връзка с чл.47, ал.2 и ал.9 от ППЗОП и чл.101, ал.8 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата
„ИНТЕЛ ДЕЙ СОЛУШЪНС” АД.
XIII.
Оферта на „КОДЕСТА” ЕООД, с Вх. №К-749 от 29.01.2018 г. в 11:55 ч., за участие по
обособена позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 49 125,00 лева (четиридесет и девет хиляди сто двадесет
и пет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 6 215,00 лева (шест хиляди двеста и петнадесет лева) без
ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
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XIV. Оферта на „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх. №К-766 от 29.01.2018 г. в 15:32 ч., за
участие по обособена позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 49 825,00 лева (четиридесет и девет хиляди осемстотин
двадесет и пет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 6 700,00 лева (шест хиляди седемстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
XV. Оферта на „МИЛИТО” ЕООД, с Вх. №К-767 от 29.01.2018 г. в 15:55 ч., за участие по
обособена позиция № 1 и № 2.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции.
Комисията обяви направените ценови предложения:
За Обособена позиция № 1 - цена в размер на 35 750,00 лева (тридесет и пет хиляди седемстотин и
петдесет лева) без ДДС.
За Обособена позиция № 2 - цена в размер на 5 110,00 лева (пет хиляди сто и десет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в закрити заседания – на 06.02.2018г.
и 08.02.2018г.
Предвид обстоятелството, че обособена позиция № 1 е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП и е
предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по
смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на
§ 2, т. 62 от ДР на ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на специализираните предприятия и
кооперации за хора увреждания, и установи, че участниците по обособената позиция ЕТ „РЕКЛАМНА
АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА”, „ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”,
„ДЕДЛАЙН” ООД, „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД и „АОЯ” ЕООД са лица по смисъла на чл. 12 от
ЗОП, но само участниците „ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА” и „АОЯ” ЕООД
отговарят на разпоредбата на чл. 12, ал.5, изр. второ от ЗОП - лицата са регистрирани като
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата
на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, поради което се допускат
до разглеждане и оценка, обстоятелство декларирано от участниците във връзка с т.ІІІ.1.5) от обявлението.
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Съгласно чл. 81, ал. 2 от ППЗОП офертите на останалите участници по обособена позиция № 1 ще
бъдат разгледани само при условие, че няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.
Действията на комисията продължиха съобразно разпоредбата на чл. 61, т. 3 и следващите от ППЗОП
по обособени позиции.
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.

Участник: „ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценовото предложение за изпълнение на участника
„ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА” е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са приложени всички необходими
документи, изготвени в съответствие с предварително заложените изисквания. Комисията допуска
участника до оценка съгласно предварително определения критерий.

Участник: „АОЯ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 на процедурата
съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец.
Преценката на комисията е, че Техническото предложение за изпълнение на участника не е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими
документи – липсва Образец №5: Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
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Съгласно Документацията за участие в процедурата – Раздел V. Указания за подготовка на офертата,
Техническото предложение трябва да съдържа Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
С Решение №ЗК-59 от 11.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация, Раздел VII.2, Възложителят оповестява промени в обявлението, документацията за
обществената поръчка и в образците, като част от тях са:
1.Текста в Раздел.III, т.7 от документацията за участие в процедурата, ДА СЕ ЧЕТЕ:
"Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят
услугите, и които са приложими към предоставяните услуги";
2.Образец №5 от Раздел VII-Образци от документацията за участие, да се чете Образец №6, като за
Образец №5 се създава НОВ документ, а именно Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
3.Отразената "Забележка" в Раздел.V от документацията за участие ДА НЕ СЕ ВЗЕМА ПОД
ВНИМАНИЕ.Декларация Образец №5 е задължителна част от оферта.
От датата на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението с
което се одобрява в Регистъра на обществените поръчки, в електронната преписка на обществената
поръчка-Профила на купувача е публикуван нов пакет от документи на образци с отразените промени.
Според разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ППЗОП, с публикуването на документите на Профила на купувача
се приема, че заинтересованите лица, кандидатите са уведомени относно отразените в тях обстоятелства
Оповестените предварително условия за изготвяне и съдържание на офертата напълно кореспондират с
правилата, уредени в ЗОП и правилника за прилагането му - в частност чл. 39, ал. 2 и ал. 3 и чл. 47, ал. 1 и
ал. 9 от последния. Правната уредба предвижда, при подаване на оферта за повече от една обособена
позиция в непрозрачната опаковка за всяка от позициите да се представя поотделно техническо
предложение, съдържащо всички елементи по чл. 39, ал. 3 от правилника. В това число попада и
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая
участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената от него оферта "непълно
техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б.
"а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията обсъди създалата се ситуация и счита, че нормата на чл.104, ал. 5 от ЗОП е неприложима,
тъй като в случая не се отнася за необходимост от предоставяне на разяснения и/или допълнителни
доказателства за първоначално заявени от участника данни в офертата и не следва да му се предоставя
възможност да допълва или променя направеното от него техническото предложение, пред каквато хипотеза
ще се изправи Комисията, ако даде възможност на дружеството да представи липсващата декларация, чрез
приложението на горепосочената разпоредба от закона, което би представлявало нарушение на същия.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя, участника „АОЯ” ЕООД да не бъде допуснат
до оценка и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да бъде отстранен от участие в процедурата, т.к
офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
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Предвид гореизложеното и разпоредбата на чл. 81, ал. 2, изр. второ от ППЗОП, комисията не разгледа
офертите на останалите участници по Обособена позиция № 1, т. к се допуска оферта на лице, за което
позицията е запазена по смисъла чл. 12 от ЗОП и отговаря на разпоредбата на чл. 12, ал.5, изр. второ от
ЗОП, а именно офертата на „ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА” с предложена цена
от 72 100,00 лева (седемдесет и две хиляди и сто лева) без ДДС.
В резултат на това, за Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и
промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, комисията следва да разгледа
документите свързани с личното състояние и критериите за подбор, единствено на участника „ВОЕННО

ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”.

Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.

Участник: „ПРО ДИЗАЙН КОНСУЛТ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата
съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец.
Преценката на комисията е, че Техническото предложение за изпълнение на участника не е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими
документи – липсва Образец №5: Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Съгласно Документацията за участие в процедурата – Раздел V. Указания за подготовка на офертата,
Техническото предложение съдържа Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
На основание чл. 25 от ЗОП, с Решение №ЗК-59 от 11.01.2018 г. за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация, Раздел VII.2, Възложителят оповестява промени в обявлението,
документациянта за обществената поръчка и в образците, част от тях са:
1.Текста в Раздел.III, т.7 от документацията за участие в процедурата, ДА СЕ ЧЕТЕ:
"Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят
услугите, и които са приложими към предоставяните услуги";
2.Образец №5 от Раздел VII-Образци от документацията за участие, да се чете Образец №6, като за
Образец №5 се създава НОВ документ;
3.Отразената "Забележка" в Раздел.V от документацията за участие ДА НЕ СЕ ВЗЕМА ПОД
ВНИМАНИЕ.Декларация Образец №5 е задължителна част от оферта.
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От датата на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението с
което се одобрява в Регистъра на обществените поръчки, в електронната преписка на обществената
поръчка-Профила на купувача е публикуван нов пакет от документи на образци с отразените промени.
Според разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ППЗОП, с публикуването на документите на Профила на купувача
се приема, че заинтересованите лица, кандидатите са уведомени относно отразените в тях обстоятелства
Оповестените предварително условия за изготвяне и съдържание на офертата напълно кореспондират с
правилата, уредени в ЗОП и правилника за прилагането му - в частност чл. 39, ал. 2 и ал. 3 и чл. 47, ал. 1 и
ал. 9 от последния. Правната уредба предвижда, при подаване на оферта за повече от една обособена
позиция в непрозрачната опаковка за всяка от позициите да се представя поотделно техническо
предложение, съдържащо всички елементи по чл. 39, ал. 3 от правилника. В това число попада и
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая
участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената от него оферта "непълно
техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б.
"а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията обсъди създалата се ситуация и счита, че нормата на чл.104, ал. 5 от ЗОП е неприложима,
тъй като в случая не се отнася за необходимост от предоставяне на разяснения и/или допълнителни
доказателства за първоначално заявени от участника данни в офертата и не следва да му се предоставя
възможност да допълва или променя направеното от него техническото предложение, пред каквато хипотеза
ще се изправи Комисията, ако даде възможност на дружеството да представи липсващата декларация, чрез
приложението на горепосочената разпоредба от закона, което би представлявало нарушение на същия.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя участника „ПРО ДИЗАЙН КОНСУЛТ”
ЕООД да не бъде допуснат до оценка и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да бъде отстранен от
участие в процедурата, т.к офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Участник: „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.

Участник: „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД
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Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.

Участник: „ДЕДЛАЙН” ООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Участник: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
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Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Участник: „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Участник: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата
съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец.
Преценката на комисията е, че Техническото предложение за изпълнение на участника не е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими
документи – липсва Образец №5: Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Съгласно Документацията за участие в процедурата – Раздел V. Указания за подготовка на офертата,
Техническото предложение съдържа Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
На основание чл. 25 от ЗОП, с Решение №ЗК-59 от 11.01.2018 г. за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация, Раздел VII.2, Възложителят оповестява промени в обявлението,
документациянта за обществената поръчка и в образците, част от тях са:
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1.Текста в Раздел.III, т.7 от документацията за участие в процедурата, ДА СЕ ЧЕТЕ:
"Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят
услугите, и които са приложими към предоставяните услуги";
2.Образец №5 от Раздел VII-Образци от документацията за участие, да се чете Образец №6, като за
Образец №5 се създава НОВ документ;
3.Отразената "Забележка" в Раздел.V от документацията за участие ДА НЕ СЕ ВЗЕМА ПОД
ВНИМАНИЕ.Декларация Образец №5 е задължителна част от оферта.
От датата на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението с
което се одобрява в Регистъра на обществените поръчки, в електронната преписка на обществената
поръчка-Профила на купувача е публикуван нов пакет от документи на образци с отразените промени.
Според разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ППЗОП, с публикуването на документите на Профила на купувача
се приема, че заинтересованите лица, кандидатите са уведомени относно отразените в тях обстоятелства
Оповестените предварително условия за изготвяне и съдържание на офертата напълно кореспондират с
правилата, уредени в ЗОП и правилника за прилагането му - в частност чл. 39, ал. 2 и ал. 3 и чл. 47, ал. 1 и
ал. 9 от последния. Правната уредба предвижда, при подаване на оферта за повече от една обособена
позиция в непрозрачната опаковка за всяка от позициите да се представя поотделно техническо
предложение, съдържащо всички елементи по чл. 39, ал. 3 от правилника. В това число попада и
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая
участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената от него оферта "непълно
техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б.
"а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията обсъди създалата се ситуация и счита, че нормата на чл.104, ал. 5 от ЗОП е неприложима,
тъй като в случая не се отнася за необходимост от предоставяне на разяснения и/или допълнителни
доказателства за първоначално заявени от участника данни в офертата и не следва да му се предоставя
възможност да допълва или променя направеното от него техническото предложение, пред каквато хипотеза
ще се изправи Комисията, ако даде възможност на дружеството да представи липсващата декларация, чрез
приложението на горепосочената разпоредба от закона, което би представлявало нарушение на същия.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” да не
бъде допуснат до оценка и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да бъде отстранен от участие в
процедурата, т.к офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Участник: „КОДЕСТА” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
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4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Участник: „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Участник: „МИЛИТО” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя - по Образец;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- по Образец.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 отговаря на
предварително заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на
общата цена без включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран
продукт. Представена е КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
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При проверката на ценовите предложения от офертите на участниците, комисията констатира
наличие на основания за прилагане на чл. 72 от ЗОП с оглед направените предложения от участниците по
показателя за оценка, и които предложения са с повече от 20 % по - благоприятни от средната стойност по
същия показател, предложени от останалите участници за изпълнение на обособена позиция № 2 на
процедурата.
Предвид направената констатация, комисията изисква от участниците „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ”
ЕООД и „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД, подробни писмени обосновки за начина на образуване на техните
предложения, за които е установено наличие на обстоятелство по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Решенията на комисията се взеха единодушно.
Комисията ще продължи своята работа след изтичането на срока за получаване на исканите писмени
обосновки, които следва да се представят в 5 – дневен срок от получаване на искането.
Настоящият протокол е съставен на 09.02.2018г.

Председател: _______п_________ Николета Дечева Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. _______п_________ Валерий Недев

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. _______п_________ Лилия Траянова

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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