ПРОТОКОЛ №3
За разглеждане, оценка и класиране на офертите на допуснатите участници за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: “Разработване на мултимедийни продукти по проект №
BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна
дестинация“
В изпълнение на Заповед № РД 08-07/15.01.2019 г. на Стамен Янев – Изпълнителен
директор на Българска агенция за инвестиции, Комисия в състав:
Председател:
Веселин Тодоров – Директор дирекция „АПО“ на БАИ;
Членове:
Даниела Кунева – Юрист, главен експерт д-я „МИО“ на БАИ;
Милена Лозанова – Главен експерт връзки с обществеността, дирекция „МИО“ на БАИ.

се събра на 05 април 2019 г. (петък) в сградата на Българска агенция за инвестиции, гр.
София, ул. „Врабча” № 23 и започна работа в пълен състав със задача отваряне на ценовите
оферти на допуснатите участници и започна работа в пълен състав.
Отварянето на цените се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На това публично заседание от работата на комисията присъстваха: Стела Върбанова пълномощник на „ЗЕНИТ АДВЕТРАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; Павел Павлов
– ръководител на ДЗЗД „Инфо“ и управител на „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД – член на
обединението; Александър Бърдаров – управител на „Априори“ ООД и Аделина Комитова –
пълномощник на „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД. Не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Съгласно Протокол № 2 от работата на Комисията, до този етап на процедурата отваряне на ценовите предложения е допуснат следният участник: „Априори“ ООД
При спазване на изискванията на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, преди да пристъпи към
отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, чиито оферти
отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията обяви резултатите от оценяването на
офертите по показателите за оценка, обхващащи параметри от техническото предложение.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри” и оповести
предложената цена за изпълнение на поръчката на допуснатия до оценка участник, а именно:
№

1.

Име на участника, подал
офертата
„Априори“ ООД

Цена за изпълнение
в лв. без ДДС

Цена за изпълнение в
лв. с ДДС

677 730.00 лв.

813 276.00 лв.
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С това завърши публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите
предложения в обществена поръчка с предмет: “Разработване на мултимедийни продукти
по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна
инвестиционна дестинация“
Комисията продължи своята работа при затворени врати.
II. Комисията извърши проверка на съдържанието на Плик “Предлагани ценови
параметри” на участник „Априори“ ООД за съответствие с изискванията на
Възложителя и установи, че същият отговаря на изискванията на Възложителя по
съдържание и по форма.
Комисията направи проверка за числови грешки и не установи такива. С оглед на
гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с
изискванията на Възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.
III. Комисията, премина към анализ на наличието на предпоставките за
прилагане на чл. 72 от ЗОП. Тъй като до отваряне на ценовите предложения е допуснат само
един участник, разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима.
IV. Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатият участник по
Показател Цп „Ценово предложение”. Изчисленията се извършиха на база одобрената от
Възложителя в методиката, формула:
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100,
ЦПN
където:
ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N;
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на
обществената поръчка (в лева, без ДДС);
ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без
ДДС). Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил найниска цена.
1. Относно оценката на Показател Цп „Ценово предложение” на Участник
„Априори“ ООД:
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100 = 677 730.00 /677 730.00 х 100 = 1 х 100 = 100 точки
ЦПN
IV. Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на Участник
„Априори“ ООД съобразно методиката за оценка. Комплексната оценка се изчислява за по
следния начин:
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КОN = ОПN х 0,60 + ОЦПN х 0,40.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.
КО = 100 х 0,60 + 100 х 0,40
КО = 100
Комисията премина към класиране на участниците въз основа на икономически
най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение
качество/цена, както следва:
1-во масто – Участник „Априори“ ООД
Комисията приключи своята работа на 05.04.2019 г. по разглеждане, оценка и
класиране на офертите, постъпили в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“
Комисията предаде на Възложителя протоколите от своята работа, заедно с цялата
документация на 05.04.2019 г. в 17:00 часа.

КОМИСИЯ:
Председател:

................П*.................
/Веселин Тодоров /

Членове:

..................П*.....................
/Даниела Кунева/

..................П*.....................
/Милена Лозанова/

*Подписите са заличени на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
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