ПРОТОКОЛ №1
на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП
На 17.07.2018 г., в изпълнение на Заповед № РД-08-55/17.07.2018 г. на Изпълнителния
директор на Българска агенция за инвестиции, от 11.00 часа в сградата на Българска агенция за
инвестиции, етаж 3, зала, се събра комисия в състав:
Председател: Полина Иванова – икономист, старши експерт, Дирекция “Маркетинг и
инвестиционно обслужване” на БАИ
Членове:
1. Йордан Памуков

Експерт Връзки с обществеността, младши експерт, Дирекция
“Маркетинг и инвестиционно обслужване” на БАИ

2. Желяна Йорданова Балжева

Юрист, външен експерт с уникален номер ВЕ-2010 от списъка
по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП

със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в публично
състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на
дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP0022.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка
на печатни и промоционални материали, предназначени за дейностите по визуализация,
информация и комуникация във връзка с изпълнение по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и
BG16RFOP002-2.006-0002, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за прилагане на
ЗОП (ППЗОП);
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни
печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от
ППЗОП.
I.

Обща информация

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и
правилата за работа на комисията. Председателят на комисията прие постъпилите оферти за
участие в процедурата, за което беше подписан нарочен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
В определения в обявлението час за отваряне на постъпилите оферти за участие в
обществената поръчка не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията установи следното:
В срока за получаване на оферти, посочен в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата с ID № 853436, публикувано в електронната страница на Агенцията

по обществени поръчки, уникален номер № 01915-2018-0004 на поръчката в РОП, за участие в
процедурата са постъпили 5 (пет) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в
деловодството на БАИ. Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са
заведени в деловодството на БАИ, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.
Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Входящия регистър на
подадените оферти, а именно:
Участник № 1 – „ЕА” АД, гр. Плевен с оферта, постъпила на 16.07.2018 г. в 10.29 часа,
с входящ № ПР-К-01-11/16.07.2018 г. Офертата е подадена за Обособена позиция № 2;
Участник № 2 – Издателска къща „Свети Георги Победоносец“, гр. София с оферта,
постъпила на 16.07.2018 г., в 10.54 часа с входящ № ПР-К-01-12/16.07.2018 г. Офертата е
подадена за Обособени позиции № 1 и № 2;
Участник № 3 – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София с оферта,
постъпила на 16.07.2018 г. в 14.34 часа с входящ № ПР-К-01-13/16.07.2018 г. Офертата е подадена
за Обособени позиции № 1 и № 2;
Участник № 4 – „ЕВРО-КОНСУЛТ 2020” ЕООД, гр. София с оферта, постъпила на
16.07.2018 г. в 16.09 часа с входящ № ПР-К-01-14/16.07.2018 г. Офертата е подадена за
Обособени позиции № 1 и № 2;
Участник № 5 – ДЗЗД „РЕКЛАМА И ИНВЕСТИЦИИ”, гр. София с оферта, постъпила
на 16.07.2018 г. в 16.59 часа с входящ № ПР-К-01-15/16.07.2018 г. и участници в обединението „Мидиаблистър“ ЕООД и “ПЕЧАТНИЦА ДЪГА” ООД. Офертата е подадена за Обособени
позиции № 1 и № 2.
След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници,
членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, попълниха декларации по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в
запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е
посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.
II.

Резултати от работата на комисията

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и извърши
проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда,
указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.
Участник № 1 – „ЕА” АД, гр. Плевен
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №
2, който е с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.

Участник № 2 – Издателска къща „Свети Георги Победоносец“, гр. София
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по Обособени
позиции № 1 и № 2, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.
Участник № 3 – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по Обособени
позиции № 1 и № 2, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.
Участник № 4 – „ЕВРО-КОНСУЛТ 2020” ЕООД, гр. София
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по Обособени
позиции № 1 и № 2, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.
Участник № 5 – ДЗЗД „РЕКЛАМА И ИНВЕСТИЦИИ”, гр. София
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по Обособени
позиции № 1 и № 2, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.
След извършване на действията по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание на
комисията по отваряне на офертите и комисията продължи своята работа при затворени врати.
III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите относно
личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в
обществената поръчка, като извърши преглед на същите за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
От извършената проверка комисията констатира следното:
Възложителят, с оглед предмета на обществената поръчка и съгласно чл. 80, ал. 1 от
ППЗОП, е запазил Обособени позиции № 1 и № 2 от настоящата процедура за участие на

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В обществената поръчка по
Обособени позиции № 1 и № 2 могат да участват и други заинтересовани лица. В случай че в
процедурата са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други
лица, първо следва да се разгледат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Офертите
на останалите лица се разглеждат само в случай че няма допуснати оферти на лица, за които
поръчката е запазена.
Комисията извърши проверка относно обстоятелството налице ли са сред участниците
специализирани предприя/кооперации на хора с уврежания. В хода на проверката бе установено,
че следните участници са специализирани предприятия/кооперации на хора с увреждания:
Участник № 2 – Издателска къща „Свети Георги Победоносец“, гр. София;
Участник № 3 – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София;
Участник № 4 – „ЕВРО-КОНСУЛТ 2020” ЕООД, гр. София.
Комисията констатира, че
следните
предприятия/кооперации на хора с увреждания:

участници

не

са

специализирани

Участник № 1 – „ЕА” АД, гр. Плевен;
Участник № 5 – ДЗЗД „РЕКЛАМА И ИНВЕСТИЦИИ”, гр. София.
Офертите на Участник № 1 – „ЕА” АД, гр. Плевен, както и Участник № 5 – ДЗЗД
„РЕКЛАМА И ИНВЕСТИЦИИ”, гр. София на този етап не следва да бъдат разглеждани.
Комисията ще пристъпи към разглеждане на посочените оферти само, в случай че не бъде
допусната нито една от офертите на лицата, за които поръчката е запазена.
Относно констатациите по представените документи Участник № 2 – Издателска
къща „Свети Георги Победоносец“, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
При преглед на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
Участника, Комисията констатира следното:
1. В представения за Обособена позиция № 1 ЕЕДОП, в част IV, буква „Г” Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление е декларирано, че участникът
разполага със система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват „Дизайн, предпечат,
печат, издаване и разпространение на печатни произведения. Изготвяне, изработка и доставка на
рекламни материали. Реклама и рекламна дейност“. Липсва изискуемата информация относно
точното позоваване на сертификата – номер и срок на валидност, уеб адрес, както и орган/служба,
издаващи документа.
2. В представения за Обособена позиция № 2 ЕЕДОП, в част IV, буква „Г” Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление е декларирано, че участникът
разполага със система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват „Дизайн, предпечат,
печат, издаване и разпространение на печатни произведения. Изготвяне, изработка и доставка на
рекламни материали. Реклама и рекламна дейност“. Липсва изискуемата информация относно
точното позоваване на сертификата – номер и срок на валидност, уеб адрес, както и орган/служба,
издаващи документа.

Относно констатациите по представените документи Участник № 3 – „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
При преглед на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
Участника, Комисията констатира следното:
1. От информацията в подадения за Обособена позиция № 2 ЕЕДОП, в част IV, буква „В”
технически и професионални способности, т. 1б), не е видно, че участникът отговаря на
изискването за изпълнена през последните 3 (три) години минимум една дейност с обем,
идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. Участникът е посочил изпълнени
дейности с идентичен/сходен предмет, но нито една от декларираните дейности не е в изискуемия
обем – в тираж от минимум 200 000 /двеста хиляди/ броя.
Предметното изискване е заложено в Раздел VI, т. 2. 1. от Документацията за обществената
поръчка.
Относно констатациите по представените документи Участник № 4 – „ЕВРОКОНСУЛТ 2020” ЕООД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
При преглед на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
Участника, Комисията констатира следното:
1. В подадения един и за двете позиции ЕЕДОП не е попълнена част II, буква „Б”
Информация за представителите на икономическия оператор. Информацията е необходима за
извършване на преценка за съответствие с изискванията по Раздел IV, т. 1.12. от Документацията
за обществената поръчка.
2. В подадения един и за двете позиции ЕЕДОП не е попълнена част VI Заключителни
разпоредби. Информацията е необходима за проверка наличието на декларация относно
верността на конкретно посочената в части II – V от подадения ЕЕДОП информация.
Информацията е необходима и за проверка наличието на официално съгласие на участника,
обезпечаващо възможността конкретният Възложител да извърши проверка по конкретната
обществена поръчка относно достоверността на посочената в попълнения ЕЕДОП информация.
3. От информацията в представения и за двете обособени позиции ЕЕДОП, в раздел IV,
буква „В” Технически и професионални способности, т. 1б) не е видно, че участникът отговаря
на изискването за обособена позиция № 2 през последните три години да е изпълнил поне една
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция.
Участникът е посочил конкретен Договор за извършена дейност, като от представената
информация е видно, че дейността е с обем, идентичен или сходен с предмета на обособена
позиция № 2 (тираж 210 000 бр.), но липсва конкретика относно предмета на извършената
дейност, посочено е единствено, че се касае до брошури.
Изискването е заложено в Раздел VI, т. 2. 1. от Документацията за обществената поръчка.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на всеки
един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” и определя срок от

5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представянето документи
за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти.
Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с
надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура публично състезание по
реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и
комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP0022.006-0002“ с две обособени позиции и изписани обособената позиция и наименованието на
участника.
Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 17 от ППЗОП на 23.08.2018 г.
КОМИСИЯ:
Председател:

..............П....................
/ Полина Иванова /

Членове: 1. ...............П........................
/ Йордан Памуков /

2. ...................П.......................
/ Желяна Йорданова - Блaжева /

