ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
е-mail: obshtinabl@abv.bg

П Р О Т О К О Л №1
във връзка с чл. 38 ал. 7 НВМОП /в сила до 25.02.2012 г./

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 390/04.04.2012 г., за разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти в открит конкурс за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект
„Димум – античната митница на Мизия, финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/3.1 - 02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

На 04/04/2012 г., от 10:00 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община
Белене, находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 390/04.04.2012 г. на
Кмета на Община Белене, заседава комисия в състав:
Състав на комисията:
Председател:
Момчил Недялков Спасов – Заместник-кмет на Община Белене
Членове:
1. Виолета Красимирова Динова – мл. експерт “ИРиОП” при Община Белене
2. Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт при Община Белене
3. Маргарита Петкова Перникова – гл. експерт „ РУМПС” при Община Белене
4. Цветомир Николаев Цветанов – ст. експерт “ИРиОП” при Община Белене
Резервни членове:
1. Юлиян Атанасов Господинов – гл. експерт „РУП” при Община Белене
2. Мая Здравкова Терзиева – гл. счетоводител на Община Белене
Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.
Постъпили са оферти, както следва:
№
1.
2.
3.

Наименование на участника
„Джи Ем Криейтив” ЕООД,
гр.София
„Лимон” ЕООД,
гр. Варна
“Летера” ЕООД,
гр. Пловдив

Регистрационен
номер на
Дата на получаване на офертата
офертата
РД-1257

29/03/2012 г., 11:30 ч.

РД-1258

29/03/2012 г., 11:40 ч.

РД-1282

30/03/2012 г., 10:30 ч.

4.
5.

„Веселин Балев” ЕООД –
гр. Плевен
„Център за професионално
обучение и ориентиране”
ООД,
гр. София

РД-1285

30/03/2012 г., 11:20 ч.

РД-1288

30/03/2012г., 14:20 ч.

След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха и
подписаха декларации по чл.19, ал.3 НВМОП. Отварянето на получените оферти се извърши
по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично. Представители на
кандидатите, на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска цел, не
присъстваха.
При провеждане на процедурата, като наблюдател, участие взе Георги Пасков – мл.
експерт в отдел „СЗР”, ГД „ПРР” при МРРБ, определен със заповед № РД-02-14811/28.03.2012г. от Деница Николова – Гл. директор на Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” и Ръководител на УО на ОПРР.
Резултати от работата на комисията:
1. „Джи Ем Криейтив” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.
1113, ул. „Акад. Методи Попов” № 9, кв. Изток, ЕИК 201482975 с управител Георги
Красимиров Манев, с подадена оферта вх. № РД –1257/29.03.2012 г. за обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум –
античната митница на Мизия, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013 г.” по Обособена позиция № 3 Подготвяне и пускане на уеб – сайт за
проекта и историята на античен Димум.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик №2 и предложение за изпълнение на поръчката от 13 страници,
включващо проект на договор и техническо предложение, подписано от Георги Красимиров
Манев. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. проекта на договор
и техническото предложение.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на приложените
документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения и ЕИК.
Декларациите по Обр. №3 и №4 към документацията, подписани от Георги Красимиров
Манев, копие на фактура за закупена документация за участие и платежно нареждане/
вносна бележка за внесена гаранция за участие. Декларации по Обр. № 5, Обр. №6, Обр. №7
– по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани от Георги Красимиров Манев.
Предоставени са счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните
потоци и отчет за собствения капитал от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си. Представени са документи и информация за икономически и
финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка,
съгласно които участникът отговаря на предварително определените от Възложителя
минимални прагове за общ оборот от дейността и оборот от услуги, сходни с обекта на
поръчката за последните 3 години (Обр. №8), както и документи за техническите
възможности на участника по т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка – през
последните 3 г. са изпълнилнени договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, на
стойност по-висока от прогнозната посочена в обявлението. Представен е списък (Обр.№9)
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с 5 договора и референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че Джи Ем
Криейтив ЕООД е лоялен и надежден партньор, с професионално отношение към
изпълнение на договорените условия.
Участникът не е предоставил документ за внесена гаранция за участие в оригинал
(раздел III.2.2.ж от Документацията); заверено копие на документ за регистрация по
ЗДДС (ако е регистриран по ЗДДС) или Декларация, че не е регистриран (раздел
III.2.2.и от Документацията) и Декларация за участието на подизпълнители - Образец
№10 (раздел III.2.2.н от Документацията). Предоставеният от участника Списък на
документите, съдържащи се в офертата – Образец №1, не е подписан (раздел III.2.2.а от
Документацията)
2. „Лимон” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к.9009, ж.к.
Младост, бл.122, вх.3, ет.5, ап.64, ЕИК 103596122, с управител Желязко Иванов Митев.
Едноличен собственик на капитала на „Лимон” ЕООД е „Аргон” ООД с ЕИК 148072829 и
управител Желязко Иванов Митев. Участникът е подал оферта с вх. № РД – 1258/29.03.2012
г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект „Димум – античната митница на Мизия, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по Обособена позиция № 3 Подготвяне и
пускане на уеб – сайт за проекта и историята на античен Димум.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик №2 и предложение за изпълнение на поръчката от 20 страници,
включващо проект на договор, техническо предложение, технически спецификации,
техническо описание и Приложение 1: Проект за уебсайта, подписани от Желязко Иванов
Митев. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. проекта на договор,
техническото предложение, технически спецификации, техническо описание и Приложение
1: Проект за уебсайта. След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи
за подбор”. В него се намери 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по Обр. №3 и №4 към
документацията, подписани от Желязко Иванов Митев, оригинали на платежни нареждания
за закупена документация за участие и за внесена гаранция за участие. Декларация обр. № 6
– по чл. 47 ал.1, т.2 и 3 и ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, подписана от управителя на дружеството
Желязко Иванов Митев. Декларации Обр. №5 и Обр. №7 по чл. 47, ал.1,т.1 и чл.47, ал.2, т.2 и
4, и чл.47, ал.5 от ЗОП, подписани от Желязко Иванов Митев веднъж, в качеството му на
Управител на „Лимон” ЕООД, и втори път – в качеството му на Управител на „Аргон” ООД,
който е едноличен собственик на капитала на „Лимон” ЕООД. Предоставени са заверени от
участника копия на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните
три счетоводни години (2009, 2010 и 2011г.). Представени са документи и информация за
икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за
обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на предварително определените от
Възложителя минимални прагове за общ оборот от дейността и оборот от услуги, сходни с
обекта на поръчката за последните 3 години (Обр. №8), както и документи за техническите
възможности на участника по т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка – през
последните 3 г. са изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, на
стойност по-висока от прогнозната посочена в обявлението. Представен е списък (Обр. № 9)
със 7 договора и референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че
дружеството е изпълнило задълженията по съответния сключен договор, качествено и в
срок. Попълнен е Обр. №11, че участникът няма да използва подизпълнители.
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Предоставеният от участника Списък на документите, съдържащи се в офертата –
Образец №1, не е подписан (раздел III.2.2.а от Документацията).
3.“Летера” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, п.к. 4000, ул.
„Родопи” № 62, ЕИК 825386700 с Управител Надя Иванова Фурнаджиева, с подадена оферта
вх. № РД –1282/30.03.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за
информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по Обособена
позиция № 2 Изработка, отпечатване и доставка на богато илюстрована брошура за
историята и археологията на античен Димум на български и английски език в изпълнение на
мерки за информация и публичност по проект „ Димум – античната митница на Мизия”
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик №2 и предложение за изпълнение на поръчката от 13 страници,
включващо проект на договор и техническо предложение, подписани от Надя Иванова
Фурнаджиева. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. проекта на
договор и техническото предложение.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на приложените
документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по Обр. №3 и №4 към
документацията, подписани от Надя Иванова Фурнаджиева. Приложено е копие на фактура
за закупена документация за участие и оригинал на платежно нареждане за внесена гаранция
за участие. Декларации по Обр. № 5, Обр. № 6, Обр. № 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47
ал. 5 от ЗОП, подписани от Надя Иванова Фурнаджиева. Предоставени са заверени от
участника копия на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните
три счетоводни години (2009, 2010 и 2011г.), като за 2009г. са заверени и от регистриран
одитор Тодор Благов – 0325. Представени са документи и информация за икономически и
финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка,
съгласно които участникът отговаря на предварително определените от Възложителя
минимални прагове за общ оборот от дейността и оборот от услуги, сходни с обекта на
поръчката за последните 3 години (Обр. №8), както и документи за техническите
възможности на участника по т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка – през
последните 3 г. са изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, на
стойност по-висока от прогнозната посочена в обявлението. Представен е списък (Обр.№9)
със 7 договора и референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че
дружеството е изпълнило поетите ангажименти високопрофесионално и в срок. Участникът
е предложил Гергана Александрова Алексиева и Соня Николаева Лазарова, като лиза с
необходимата квалификация, изисквана от възложителя т.III.2.3 от Обявлението.
Предоставени са всички необходими документи, удостоверяващи квалификацията и опита на
предложените двама специалисти, съгласно изискванията от Възложителя по Обособена
позиция 2, вкл. Декларация, че археолозите ще са на разположение за целия срок на
изпълнение на поръчката, копия на дипломи за завършено висше образоване, 2 бр. CV с
описан професионален опит, публикации и са приложени научни трудове в обем,
съответстващ на изискваното от Възложителя в техническите задания. Предоставена е
Декларация Образец №10, че участника няма да използва подизпълнители.
4. „Веселин Балев” ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул.
„Дойран” № 63а, ЕИК 114616366 с Управител Веселин Иванов Балев, с подадена оферта вх.
№ РД –1285/30.03.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за
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информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по Обособена
позиция № 1 Изработка(отпечатване), доставка, монтаж (където е приложимо),
подготовка и провеждане (където е приложимо) на визуализационни и рекламни материали
и събития.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери папка, 1 брой CD със
сканирани документи от плик №2 и предложение за изпълнение на поръчката от 14
страници, включващо проект на договор и техническо предложение, подписани от Веселин
Иванов Балев. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. проекта на
договор и техническото предложение.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по Обр. №3 и №4 към
документацията подписани от Веселин Иванов Балев, копие на фактура за закупена
документация за участие и платежно нареждане за внесена гаранция за участие. Декларации
по Обр. № 5, Обр. №6, Обр. №7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани
от Веселин Иванов Балев. Предоставени са заверени от участника копия на счетоводни
баланси и отчети за приходите и разходите за следните три счетоводни години (2008, 2009 и
2010 г.), заверени и от регистриран одитор Йорданка Маринова – 0127. Представени са
документи и информация за икономически и финансови възможности на участника по
т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на
предварително определените от Възложителя минимални прагове за общ оборот от
дейността и оборот от услуги, сходни с обекта на поръчката за последните 3 години (Обр.
№8), както и документи за техническите възможности на участника по т.III.2.3 от
обявлението за обществена поръчка – през последните 3 г. са изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка, на стойност по-висока от прогнозната посочена в
обявлението. Представен е списък (Обр.№9) с 13 договора и референции (препоръки) от
техните възложители/инвеститори, че дружеството изпълнява поетите ангажименти
високопрофесионално и в срок. Въпреки, че Възложителят е изискал в Обявлението справка
за счетоводните баланси и ОПР за последните 3 /2009,2010 и 2011г/ отчетни години,
участникът е представил справка за периода 2008, 2009 и 2010г. От така представените
справки, се вижда, че дори и само за 2009 и 2010г. участникът има достатъчен общ и
специфичен оборот, покриващ минималните изисквания посочени в обявлението за тази
позиция. Предоставена е Декларация Образец №10, че участника няма да използва
подизпълнители.
5„Център за професионално обучение и ориентиране” ООД – със седалище и
адрес на управление гр. София,п.к.1784, ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим” № 15, ет.3, ЕИК
175313939 с Управители Мария Господинова Пейчева – Куртева и Ива Йорданова Петрова, с
подадена оферта вх. № РД –1288/30.03.2012 г. за обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната
митница на Мизия, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013
г.” по Обособена позиция № 1 Изработка(отпечатване), доставка, монтаж (където е
приложимо), подготовка и провеждане (където е приложимо) на визуализационни и
рекламни материали и събития.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
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поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик №2 и предложение за изпълнение на поръчката от 13 страници,
включващо проект на договор и техническо предложение, подписани от Ива Йорданова
Петрова. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. проекта на
договор и техническото предложение.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на приложените
документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по Обр. №3 и №4 към
документацията подписани от Мария Господинова Пейчева – Куртева и Ива Йорданова
Петрова, копие на фактура за закупена документация за участие и платежно нареждане за
внесена гаранция за участие. Декларации по Обр. № 5, Обр. №6, Обр. №7 – по чл. 47 ал.1,
чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани от Мария Господинова Пейчева – Куртева и Ива
Йорданова Петрова. Предоставени са заверени от участника копия на счетоводни баланси и
отчети за приходите и разходите за следните счетоводни години 2008, 2009, 2010 и 2011г..
Представени са документи и информация за икономически и финансови възможности на
участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът
отговаря на предварително определените от Възложителя минимални прагове за общ оборот
от дейността и оборот от услуги, сходни с обекта на поръчката за последните 3 години (Обр.
№8), както и документи за техническите възможности на участника по т.III.2.3 от
обявлението за обществена поръчка – през последните 3 г. са изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка, на стойност по-висока от прогнозната посочена в
обявлението. Представен е списък (Обр.№9) с 4 договора и референции (препоръки) от
техните възложители/инвеститори, че дружеството е изпълнило поетите ангажименти с
висок професионализъм, качествено и в срок. Предоставена е Декларация Образец №10, че
участника няма да използва подизпълнители.
След като се запозна обстойно с документите в плик №1 на всички участници и при
преценката си за условията за подбор, предвид изискванията на Възложителя, зададени в
обявлението, и на основание чл.38, ал.8 от НВМОП, комисията

Р Е Ш И

:

1. Изисква от „Джи Ем Криейтив” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр.
София, п.к. 1113, ул. „Акад. Методи Попов” № 9, кв. Изток, ЕИК 201482975 с управител
Георги Красимиров Манев, да представи следните документи:
- Отново платежно нареждане за внесена гаранция за участие, в оригинал или
копие, заверено (подписано и подпечатано) от банката, изпълнила превода (раздел
III.2.2.ж от Документацията);
- Заверено копие на документ за регистрация по ЗДДС (ако участникът е
регистриран по ЗДДС) или Декларация, че не е регистриран (раздел III.2.2.и от
Документацията);
- Декларация за участието на подизпълнители - Образец №10 (раздел III.2.2.н от
Документацията);
- Отново Образец №1 Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подписан от участника (раздел III.2.2.а от Документацията);
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