ПРОТОКОЛ №3
на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
На 20.02.2019 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 2, зала, се събра комисия в състав:
Председател: Полина Иванова – икономист, главен 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.
Открита с Решение РД-ПР-07/22.06.2018 г. и публикувана в РОП под № 01915-2018-0004.
В процедурата са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от
други лица, комисията първо разгледа офертите на лицата, за които поръчката е запазена.
Предвид обстоятелството, че на етапа на разглеждане на техническите предложения, всички
участници, за които поръчката е запазена, са предложени за отстраняване от участие, комисията
пристъпи към разглеждане на офертите на останалите участници.
На следващите си закрити заседания, комисията в пълен състав продължи своята работа
с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с
предварително поставените от възложителя условия на участниците, които не са специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания.
В процеса на работа на комисията бе установено следното:
Участник № 1 – “ЕА” АД, гр. Плевен
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2.

1. От информацията в подадения за Обособена позиция № 2 ЕЕДОП, в част IV, буква “В”
технически и професионални способности, , 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, в частта от изискването, свързана с подготовка и
отпечатване на рекламни и/или информационни материали (брошури и/или дипляни и/или
листовки) в изискуемия обем – в тираж от минимум 200 000 /двеста хиляди/ броя. Участникът е
посочил две изпълнени дейности с идентичен/сходен предмет. В предмета на първата (с
възложител Югозападно държавно предприятие ДП“) не са включени дейности по подготовка и
отпечатване на брошури и/или дипляни и/или листовки. В предмета на втората (с възложител
МУ-Плевен), са включени такива (дипляни), но липсва информация относно техния тираж.
Предметното изискване е заложено в Раздел VI, т. 2. 1. от Документацията за обществената
поръчка.
2. От информацията в подадения за Обособена позиция № 2 ЕЕДОП, в част IV, буква “В”
технически и професионални способности, по отношение лицето, предложено за „Ръководител
екип“, не е видно, че отговаря на изискването за опит като ръководител на екип при изпълнението
на минимум една услуга за реализиране на мерки за публичност (изработване, дизайн и
разпечатване на информационни материали или еквивалентно). За лицето е посочено, че от
февруари 2014 до момента е ръководила екипи по изпълнение на договори, като са посочени
контрагентите по договори. Липсва информация обаче за предмета на изпълнените договори.
Предметното изискване е заложено в Раздел VI, т. 2. 2. от Документацията за обществената
поръчка.
3. 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. Липсва обаче информация относно точното
позоваване на сертификата – номер и срок на валидност, уеб адрес, както и орган/служба,
издаващи документа. Липсва информация относно вида и обхвата на сертификация.
В тази връзка, комисията не може да извърши преценка за съответствие с изискването, заложено
в Раздел VI, т. 2. 3. от Документацията за обществената поръчка.
4. В представения за Обособена позиция № 2 ЕЕДОП, не е попълнена Част VI „Заключителни
положения“. Информацията е необходима с цел 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.
В случай, че има технически проблем при попълване на посочената част, участникът може да
представи декларация в свободен текст, съдържаща изявлението по част VI.
Участник № 5 – ДЗЗД “РЕКЛАМА И ИНВЕСТИЦИИ”, гр. София
Участникът е обединение, в състава на което са включени „МИДИАБЛИСТЪР“ ЕООД,
гр. София и „ПЕЧАТНИЦА ДЪГА“ ООД, гр. Ловеч
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
1. От информацията в подадените за Обособени позиции № 1 и 2 ЕЕДОП, в част IV, буква “В”
технически и професионални способности, по отношение лицето, предложено за „ръководител
на екипа” (Милена Михайлова), не е видно, че отговаря на изискването за специфичен опит като
ръководител на екип при изпълнението на минимум една дейност за реализиране на мерки за
публичност (изработване, дизайн и разпечатване на рекламни, информационни и промоционални

материали). За лицето е деклариран опит като ръководител на екип във връзка с организиране на
промоционални събития, в това число отговорност за изработването на покани, брошури и
рекламни материали. От така предоставената информация не е видно, че лицето е участвало като
ръководител на екип, който е осъществявал/реализирал мерки за публичност, т. е. екип, направил
дизайна, изработил и разпечатал артикулите. От декларираната информация е видно, че
предложеният експерт е бил ръководител на екип, но в качеството си на получател на дейностите
за реализиране на мерки за публичност, а не в качеството си на изпълнител на тези дейности.
Предметното изискване е заложено в Раздел VI, т. 2. 2. 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. 7
от ППЗОП на 06.03.2019 г.

КОМИСИЯ:
Председател:

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

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

2. ....................П.....................
/ Желяна Йорданова - Балжева /

