ПРОТОКОЛ №1
От дейността на комисия, назначена със Заповед №25/14.01.2014г. на Кмета на
община Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП,
публикувана в РОП с уникален № 00661-2013-0018 , с предмет: „Изпълнение на мерки
за информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на управлението и
организацията на работа в Община Белене”, финансиран по ОП „Административен
капацитет”, ДБФП рег. № 13-11-24 от 02.09.2013 г.”
На 14/01/2014г., от 10:30ч. в зала №16 на административната сграда на Община
Белене, находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед №25/14.01.2014г. на
Кмета на община Белене, заседава комисия в състав:
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИР и ОП” в Община Белене
Членове:
1. Ирина Димитрова Чоранова – Старши юрисконсулт на Община Белене.
2. Елица Костова Карлева - старши експерт „РУП” в Община Белене.
3. Инж. Камелия Веселинова-Маринова – служител в Община Белене.
4. Маргарита Петкова Перникова - началник-отдел „СИП и ФП” в Община Белене.
Резервни членове:
1. Бистра Иванова Мънева - ст. експерт в Община Белене.
2. Яна Илиева Илиева – секретар на Община Белене.
Председателя на комисията получи от Възложителя списък на постъпилите
оферти по чл.57, ал. 4 от ЗОП.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на
частниците.
Постъпили са оферти, както следва:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на участника
„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД,
гр. София
„Реклама Консулт” ЕООД,
гр. Стара Загора
„Търговище ТВ”ЕООД,
гр. Търговище
Денислава Атанасова Йорданова,
гр. Търговище

Регистрационен
номер на
офертата

Дата и час на получаване на
офертата

25-00/6

09/01/2014 г., 11:48 ч.

25-00/7

09/01/2014 г., 16:14 ч.

25-00/8

10/01/2014г., 14:26 ч.

98-00/4

10/01/2014г., 14:32 ч.
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След като се прочете списъка с постъпилите оферти, всички членове на
комисията попълниха и подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на
получените оферти се извърши по реда на тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4
от ЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване или
юридически лица с нестопанска цел.
I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне
на офертите и оповестяване на документите в плик 1 на участниците. Комисията
отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три
отделни запечатани плика, съгласно указанията в документацията за участие.
Комисията процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 ЗОП.
1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 303, вх. А, ап.4,
ЕИК 201557566, с управител Иван Веселинов Димитров, с подадена оферта вх. №25-00/6
от 09.01.2014г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Членовете на
комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и
предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническа оферта, Техническа
спецификация, комисията подписа всички документи в плик 2.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за
подбор”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и
списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа.
В плик №1 са приложени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец
№1;
- Регистрационни документи на участника - ЕИК и ЗДДС;
- Декларация за отсъствие на групите обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация за ползване на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с електронна коресподенция;
- Офертно предложение по Приложение №1;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора и специфичните му клаузи
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Реклама Консулт” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. „Братя Жекови” 101, ЕИК
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123689363, с управител Петър Иванов Желязков, с подадена оферта вх. №25-00/7 от
09.01.2014г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Членовете на
комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и
предложение за изпълнение на поръчката от 10 листа – Техническа оферта. Най-малко
трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в плик 2.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за
подбор”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и
списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа.
В плик №1 са приложени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец
№1;
- Посочен е ЕИК;
- Декларация за отсъствие на групите обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация за ползване на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с електронна коресподенция;
- Офертно предложение - Приложение №1;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора и специфичните му клаузи
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Търговище ТВ”ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Търговище 7700, ул. „Бр. Миладинови” 28, ап. 4,
ЕИК 125547843, с управител Кольо Иванов Колев, с подадена оферта вх. №25-00/8 от
10.01.2014г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Членовете на
комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и
предложение за изпълнение на поръчката от 6 листа – Техническа оферта. Най-малко
трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в плик 2.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за
подбор”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и
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списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа.
В плик №1 са приложени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец
№1;
- Регистрационни документи на участника - ЕИК;
- Декларация за отсъствие на групите обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация за ползване на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с електронна коресподенция;
- Офертно предложение - Приложение №1;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора и специфичните му клаузи
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Денислава Атанасова
Йорданова, с адрес гр. Търговище 7700, ул. „Гълъбец” 6, БУЛСТАТ 125548361, с
подадена оферта вх. №98-00/4 от 10.01.2014г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Членовете на
комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и
предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа – Техническа оферта. Най-малко
трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в плик 2.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за
подбор”. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и
списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа.
В плик №1 са приложени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец
№1;
- Регистрационни документи на участника - БУЛСТАТ на физическо лице;
- Декларация за отсъствие на групите обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация за ползване на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с електронна коресподенция;
- Офертно предложение - Приложение №1;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора и специфичните му клаузи
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата
съответстват на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
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ІІ. Разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор
поставени от възложителя, съгласно чл. 68, ал.7 от ЗОП.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Ди
Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1, комисията не
установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
Възложителя.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Реклама Консулт” ЕООД, гр. Стара Загора за съответствие с критериите за
подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1, комисията
установи, че не се откриват регистрационни документи за регистрация по ДДС или
декларация за липса на такава, съгласно условията на документацията (стр. 19, т.2) и
съгласно обявлението в т.III.2.1. „Изисквания към кандидатите”.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Търговище ТВ”ЕООД, гр. Търговище за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1, комисията
установи, че не се откриват регистрационни документи за регистрация по ДДС или
декларация за липса на такава, съгласно условията на документацията (стр. 19, т.2) и
съгласно обявлението в т.III.2.1. „Изисквания към кандидатите”.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
Денислава Атанасова Йорданова, гр. Търговище за съответствие с критериите за
подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1, комисията
установи, че не се откриват регистрационни документи за регистрация по ДДС или
декларация за липса на такава, съгласно условията на документацията (стр. 19, т.2) и
съгласно обявлението в т.III.2.1. „Изисквания към кандидатите”.
Въз основа на работата си Комисията установи гореописаните липси на
документи и/или несъответствия с изисквания на Възложителя, като на основание
чл. 68, ал. 8 във връзка с ал. 9 от ЗОП изпраща протокола на всички участници.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни
дни от получаване на настоящия протокол. По смисъла на чл.68, ал. 9 от ЗОП
участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за
отстраняване на несъответствията, посочени в протокола.
Участниците трябва да преценят времето за пощенската/куриерска доставка, като
имат предвид, че срокът от 5 работни дни е окончателен и допълнения за отстраняване
на несъответствията по плик 1 получени на следващия работен ден след 5-я няма да се
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