ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

ПРОТОКОЛ №1
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 237/12.03.2013 г. 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 Регистъра по обществени
поръчки с идент № 00661-2013-0003, с предмет: „Осигуряване на информация и публичност,
организиране на събития и изготвяне на промоционални материали по проект „Мониторинг на
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, № 2(4i)2.2-14, MIS-ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между
Румъния и България 2007-2013г., със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
1. Организиране и провеждане на 3-дневно обучение в гр.Белене за опазване на околната
среда;
2. Организиране и провеждане на 3-дневна среща в гр.Белене за обмен на добри практики;
3. Организиране и провеждане на 3 броя еднодневни обучения на ученици от гр.Белене за
опазване на околната среда, съчетано с почистване бреговете на реката и други райони, посветени на
световния ден на водата (22 март), международния ден на земята (22 април) и международния ден за
опазване на околната среда (5 юни);
4. Организиране и провеждане на състезание по рисуване за деца по повод международния ден
на река Дунав (29 юни) с отпечатване на 600 броя картички-рисунки.
Обособена позиция 2:
1. Изработване, отпечатване и доставка на брошури за проекта – 500 броя;
2. Изработване, отпечатване и доставка на плакати за проекта – 200 броя;
3. Изработване и доставка на тениски – 200 бр.
4. Изработване и доставка на шапки – 200 бр.
5. Изработване и доставка на ключодържатели – 200 бр.
6. Изработване и доставка на химикалки – 200 бр.
Обособена позиция 3:
1. Изработване на кратки видео клипове за насърчаване участието в различни аспекти на
опазването на околната среда (на български език със субтитри на румънски и английски език), които
да се разпространят във връзка със Световния ден на водата (22 март), Международния ден на Земята
(22 април), Международния ден за опазване на околната среда (5 юни) – 3 броя;
2. Изработване на DVD филм с представяне на проекта, неговите дейности и резултати на
български език, със субтитри на румънски и английски езици.
На 12/03/2013 г., от 14:30 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 237/12.03.2013 г. на Кмета на община
Белене, заседава комисия в състав:
Състав на комисията:
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИРиОП” в Община Белене
Членове:
1.Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене
2.Елица Костова Карлева – старши експерт „РУП” при Община Белене
3.Виолета Красимирова Динова – младши експерт „ИРиОП” в Община Белене
4.Преслава Петрова Петрова – младши експерт при Община Белене
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Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.
Постъпили са оферти, както следва:

№

Наименование на участника

Регистрационен
номер на
офертата

Дата на получаване на офертата

1.

ЕТ „Иван Тодоров 98 ",
Обособена позиция 2 и 3

26-00/154

28/02/2013 г., 11:51 ч.

2.

Издателска къща „АБ” ЕООД
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/186

05/03/2013 г., 14:28 ч.

3.

“Прес Продукт Лайн” ООД,
Обособена позиция 2

26-00/195

08/03/2013 г., 10:25 ч.

4.

„БК Дизайн " ЕООД,
Обособена позиция 2

26-00/196

08/03/2013 г., 11:01 ч.

5.

”ММ Проджектс” ООД,
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/197

08/03/2013 г., 11:05 ч.

6.

„Травъл Медия Груп ” ЕООД,
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/198

08/03/2013 г., 11:14 ч.

7.

„Лоби Акт” ООД,
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/199

08/03/2013 г., 11:16 ч.

8.

„ЛС Комюникейшън” ЕООД,
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/200

08/03/2013 г., 11:18 ч.

26-00/201

08/03/2013 г., 17:00 ч.

„Ламбаджиев Стандарт” ООД,
Обособена позиция 1, 2 и 3
„БИК- Българска издателска
къща” АД,
Обособена позиция 1 и 2
„Д- Медия” ООД,
Обособена позиция 2

26-00/202

11/03/2013 г., 09:56 ч.

26-00/203

11/03/2013 г., 10:09 ч.

12

„Кредо 3М” ООД
Обособена позиция 2

26-00/204

11/03/2013г., 10:16ч.

13

„Неда Арт” ЕООД
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/205

11/03/2013г., 13:29ч.

14

„Прима” АД
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/206

11/03/2013г., 13:32ч.

15

„МЗ” ООД
Обособена позиция 1,2 и 3

26-00/207

11/03/2013г., 13:35ч.

16

ЕТ „Инфофлекс- Галин Найденов”
Обособена позиция 2

53-00/16

11/03/2013г., 15:49ч.

17

НЧ” Христо Ботев- 1892”
Обособена позиция 1,2 и 3

53-00/17

11/03/2013г., 16:05ч.

9.
10
11

След като се прочете списъка с участниците, 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. Отварянето се извърши публично. Представители
на участниците, на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска цел, не присъстваха
при отварянето на офертите.
I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на офертите и
оповестяване на документите на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното
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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 ЕТ „Иван Тодоров 98 ", със седалище
и адрес на управление гр. Плевен, п.к. 5800, пл.”Македония” № 8, ет.2, ЕИК 114125303, с управител
Иван Николов Тодоров, с подадена оферта вх. № 26-00/154/28.02.2013 г. за Обособена позиция 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 6 бр. запечатани пликове, без повреди: 2
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена позиция 2 и 3, 2 бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” за Обособена позиция 2 и 3, и 2 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособена позиция 2 и 3. Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3 „Предлагана
цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие платежно нареждане/вносна бележка за внесена сума за
закупуване на документация за участие в процедурата;
- Декларация от Иван Николов Тодоров за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Иван Николов Тодоров за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
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- Заверено от участника копие на платежно нареждане/вносна бележка за внесена сума за
закупуване на документация за участие в процедурата;
- Декларация от Иван Николов Тодоров за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, в качеството на управител за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Иван Николов Тодоров, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Иван Николов Тодоров за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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. Издателска къща „АБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, п.к.
6000, ул.”Отец Паисий” № 58, ет.3, ап. 7, ЕИК 833034039, с управител Анелия Цветкова Минкова, с
подадена оферта вх. № 26-00/186/05.03.2013 г. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверени от участника копия на платежно нареждане и фактура за закупена документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
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- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
- Презентация на дружеството, вкл. обществени поръчки, изпълнявани от участника с предмет
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверени от участника копия на платежно нареждане и фактура за закупена документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
- Презентация на дружеството, вкл. обществени поръчки, изпълнявани от участника с предмет
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверени от участника копия на платежно нареждане и фактура за закупена документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
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- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Анелия Цветкова Минкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
- Презентация на дружеството, вкл. обществени поръчки, изпълнявани от участника с предмет
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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 “Прес Продукт Лайн” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1229, р-н Надежда, жк. Надежда – 3, бл.325, вх.Г, ет.1,
ап.99, ЕИК 130101604, с управители Теодора Стефанова Иванова и Емил Славков Николов, с
подадена оферта вх. № 26-00/195/08.03.2013 г. по Обособена позиция № 2.
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”. Членове 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 – Техническо предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, че участникът ще спазва всички условия
необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, че участникът приема условията в проекта на
договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Емил Славков Николов, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, в качеството на управител на дружеството за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Емил Славков Николов, в качеството на управител на дружеството за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, в качеството на управител на дружеството за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Емил Славков Николов, в качеството на управител на дружеството за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Теодора Стефанова Иванова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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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4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БК Дизайн” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: с.Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, п.к. 9644, ул.”Китка” №1, ЕИК
200072838, с управител Ивелин Ников Иванов, с подадена оферта вх. № 26-00/196/08.03.2013 г. по
Обособена позиция № 2.
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”. Членове 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 – Техническо предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, в качеството на управител на дружеството, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, в качеството на управител на дружеството за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, в качеството на управител на дружеството за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Ивелин Ников Иванов за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
5. ”ММ Проджектс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, п.к. 6500,
ул.”Димитър Благоев” № 48, ЕИК 202356495, с управители Милена Янева Стефанова – Георгиева и
Мима Димитрова Шомова, с подадена оферта вх. № 26-00/197/08.03.2013 г. за Обособени позиции 1,
2, 3.
При отваряне на плика с офертата, Комисията установи наличието на 7 бр. запечатани
пликове, без повреди, както следва:
За Обособена позиция № 1: 1 бр. Плик № 1 „Документи за подбор”, 1бр. Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” и 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена”;
За Обособена позиция № 2: 1бр. Плик № 1 „Документи за подбор”;
За Обособена позиция № 3: 1 бр. Плик № 1 „Документи за подбор”, 1бр. Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” и 1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена”;
Комисията предлага ”ММ Проджектс” ООД за отстраняване от участие за Обособена
позиция 2, със следните мотиви:
На основание чл. 56, ал.1, т. 7 и т.10 ЗОП, всяка оферта трябва да съдържа техническо
предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена, които в съответствие с чл.57, ал.2, т.т. 2 и
3 ЗОП, трябва да бъдат поставени съответно в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
и Плик № 3 „Предлагана цена”. Според разпоредбите на чл.57, ал.3 ЗОП, когато участник подава
оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. На
общия плик от офертата на участника е изписано: „Обособена позиция 1,2,3”, но в него за Обособена
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позиция 2 се открива единствено Плик № 1 „Документи за подбор”. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”за Обособена позиция 2 не са открити.
В съответствие с чл.54, ал.1 ЗОП, при изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа
точно към обявените от възложителя условия.
Правно основание за предложението за отстраняване на участника за Обособена позиция
№2: чл.69, ал.1, т.4 – Участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57,
ал.2 ЗОП.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверена от участника разпечатка от сайта на Агенция по вписванията с актуалното състояние
на ”ММ - Проджектс” ООД към 13.12.2012г.;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение
първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение
първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
фирма ”ММ - Проджектс” ООД не е регистрирана по ЗДДС;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
Комисията не пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 2.
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След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверена от участника разпечатка от сайта на Агенция по вписванията с актуалното състояние
на ”ММ - Проджектс” ООД към 13.12.2012г.;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение
първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение
първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Милена Янева Стефанова – Георгиева, в качеството на управител на
дружеството, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, в качеството на управител на дружеството, че
фирма ”ММ - Проджектс” ООД не е регистрирана по ЗДДС;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Мима Димитрова Шомова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
6. „Травъл Медиа Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1404, рн Триадица, ж.к. Стрелбище, ул.”Костенски водопад” № 8, вх. Б, ет.6, ап. 33, ЕИК 200583131, с
управител Владимир Димитров Танев, с подадена оферта вх. № 26-00/198/08.03.2013 г. за Обособени
позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликове № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
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предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Владимир Димитров Танев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Владимир Димитров Танев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
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Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Владимир Димитров Танев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Владимир Димитров Танев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
7. „Лоби Акт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1309, р-н Илинден,
ж.к. Света Троица, бл. 368, вх. Б, ап. 53, ЕИК 175098066, с управител Петя Константинова
Костадинова, с подадена оферта вх. № 26-00/199/08.03.2013 г. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 10 листа – Техническо
предложение /Образец №12/, представяне на участника и предложение за изпълнение на дейностите,
предмет на Обособена позиция 1. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 8 листа – Техническо
предложение /Образец №12/, представяне на участника и предложение за изпълнение на дейностите,
предмет на Обособена позиция 2. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 6 листа – Техническо
предложение /Образец №12/, представяне на участника и предложение за изпълнение на дейностите,
предмет на Обособена позиция 3.Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
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- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
-Декларация от Петя Константинова Костадинова, че участникът няма да ползва
подизпълнители;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, че участникът няма да ползва
подизпълнители;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството,
че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
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- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова, че участникът няма да ползва
подизпълнители;
- Декларация от Петя Константинова Костадинова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
8. „ЛС- Комюникейшън” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000,
р-н Триадица, бул. „България” № 51, вх.Б, ет. 7, офис 23Б, ЕИК 201438402, с управител Любка
Стоянова Спириева, с подадена оферта вх. № 26-00/200/08.03.2013 г. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликове № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на платежно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че представляваното от нея дружество не е
регистрирано по ЗДДС;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
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- Декларация от Любка Стоянова Спириева за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на платежно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че представляваното от нея дружество не е
регистрирано по ЗДДС;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на платежно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че представляваното от нея дружество не е
регистрирано по ЗДДС;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Любка Стоянова Спириева за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
9. „Ламбаджиев Стандарт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113,
р-н Изгрев, ул.”Райко Алексиев”, бл.95, вх. В, ЕИК 130862812, с управител Бойко Атанасов
Ламбаджиев, съдружници: Бойко Атанасов Ламбаджиев и Ирена Иванова Ламбаджиева, с подадена
оферта вх. № 26-00/201/08.03.2013 г. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликове № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 2 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
представляваният от него участник „Ламбаджиев Стандарт” ООД, е регистриран по Закона за
Търговския регистър с ЕИК 130862812;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие на преводно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
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- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
представляваният от него участник „Ламбаджиев Стандарт” ООД, е регистриран по Закона за
Търговския регистър с ЕИК 130862812;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие на преводно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, че
представляваният от него участник „Ламбаджиев Стандарт” ООД, е регистриран по Закона за
Търговския регистър с ЕИК 130862812;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие на преводно нареждане за внесена сума за закупуване на
документация за участие в процедурата;
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- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от
ЗОП;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Ирена Иванова Ламбаджиева, в качеството на зам.-управител на дружеството,
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Бойко Атанасов Ламбаджиев за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
10. „БИК- Българска Издателска Компания” АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, п.к. 1504, р-н Оборище, Оборище № 1, ЕИК 175220876, с представител Антоанета Пеева
Желязкова и съвет на директорите: Антоанета Пеева Желязкова, Таня Младенова Янкова и Димитър
Николов Желязков, с подадена оферта вх. № 26-00/202/11.03.2013 г. за Обособени позиции 1 и 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 6 бр. запечатани пликове, без повреди: 2
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1 и 2, 2бр. Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1 и 2, и 2 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1 и 2.Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3 „Предлагана
цена”.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 33 листа – Техническо
предложение / Образец 12/ и приложение към техническото предложение, включващо представяне на
участника и методология за изпълнение на поръчката. Членове на комисията подписаха всяка
страница от документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 24 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
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- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите” на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.
47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и
ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
- Заверено от участника копие на сертификат рег. №067-299-1/19.02.2013, за съответствие с
изискванията на ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2008, издаден на „БИК –
Българска издателска компания” АД от „Ай Кю Серт” – Орган за сертификация на системи за
управление, със срок на валидност до 10.06.2015г.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите” на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.
47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
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- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и
ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, в качеството на изп. директор на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Таня Младенова Янкова- Доркофикис, в качеството на Член на съвета на
директорите на „БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Николов Желязков, в качеството на Член на съвета на директорите на
„БИК – Българска издателска компания” АД, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Антоанета Пеева Желязкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
- Заверено от участника копие на сертификат рег. №067-299-1/19.02.2013, за съответствие с
изискванията на ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2008, издаден на „БИК –
Българска издателска компания” АД от „Ай Кю Серт” – Орган за сертификация на системи за
управление, със срок на валидност до 10.06.2015г.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
11. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на “Д - Медия” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.”Колю Гайтанджията” № 24, ЕИК 104639352, с
управител Станислав Иванов Стоянов, с подадена оферта вх. № 26-00/203/11.03.2013 г. по Обособена
позиция № 2.
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”. Членове 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 – Техническо предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, в качеството на управител на дружеството, за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Станислав Иванов Стоянов за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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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12. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Кредо- 3М” ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300, ж.к. „Младост”, бл. Буря, ап.63, ЕИК 200079989, с
управител Валентин Павлов Кръстев, с подадена оферта вх. № 26-00/204/11.03.2013 г. по Обособена
позиция № 2.
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”. Членове 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 3 листа – Техническо предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, че участникът ще спазва всички условия необходими
за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Валентин Кръстев, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Декларация от Валентин Кръстев, че управляваното от него дружество „Кредо – 3М” ООД е
вписано в Търговския регистър, по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК 200079989;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и
чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3
и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Валентин Павлов Кръстев, за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
13. „Неда Арт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н
Оборище, ул.”Дунав” № 42, ет.1, ап. 1, ЕИК 121120573, с управител Диана Петрова Кръндева, с
подадена оферта вх. № 26-00/205/11.03.2013 г. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособени позиции 1, 2 и 3, 3бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособени позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликове № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 4 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 4 листа – Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 4 листа – Техническо
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предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Документ за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева за спазването на изискванията за закрила на заетостта
и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на документ за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева за спазването на изискванията за закрила на заетостта
и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
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Обособена позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които
той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, че
участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверени от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на документ за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, в качеството на управител на дружеството, за липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Диана Петрова Кръндева за спазването на изискванията за закрила на заетостта
и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
14. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ПРИМА – Продуцентска,
Рекламна, Информационна и Медийна Агенция” АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, п.к. 1404, р-н Триадица, ул.”Орехова гора” № 42А, ЕИК 121689471, представлявано от Невена
Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор и Съвет на директорите: Десислава Кънчева
Паунска, Тодор Стоилов Рангелов и Невена Боянова Анева, с подадена оферта вх. № 2600/206/11.03.2013 г. за Обособена позиция 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена позиция 1, 2 и 3, 3 бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция 1, 2 и 3 и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособена позиция 1, 2 и 3.. Членове на комисията подписаха всеки от пликовете № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 11 листа, включващо Техническо
предложение /Образец 12/, обща информация за фирмата и предложение за изпълнение на
дейностите, предмет на обособена позиция 1. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 9 листа, включващо Техническо
предложение /Образец 12/, обща информация за фирмата и предложение за изпълнение на
дейностите, предмет на обособена позиция 2. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 7 листа, включващо Техническо
предложение /Образец 12/, обща информация за фирмата и предложение за изпълнение на
дейностите, предмет на обособена позиция 3. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 3.
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След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/БУЛСТАТ;
- Заверено от участника платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/БУЛСТАТ;
- Заверено от участника платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа..
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
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- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/БУЛСТАТ;
- Заверено от участника платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документация за
участие в процедурата;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Невена Боянова Анева, в качеството на Изпълнителен директор, за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Невена Боянова Анева, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Невена Боянова Анева, за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
15. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „МЗ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, бул.”България” №60В, ет.1, ЕИК 831244754, с
управител Максим Мончо Бехар, с подадена оферта вх. № 26-00/207/11.03.2013 г. по Обособена
позиция № 1, № 2 и № 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 /без име/ и Плик № 3 „Ценова оферта”. Членове на
комисията подписаха Плик № 3 „Ценова оферта”.
След това комисията отвори Плик № 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи
от Плик № 2 и свободно поставени документи в общ обем от 9 листа, както следва: Техническо
предложение /Образец 12/ за Обособена позиция № 1 и Техническо предложение от „М3” ООД за
изпълнение на всички дейности по обществената поръчка за обособена позиция 1 / свободен текст/;
Техническо предложение /Образец 12/ за Обособена позиция № 2 и Техническо предложение от
„М3” ООД за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка за обособена позиция 2 /
свободен текст/; Техническо предложение /Образец 12/ за Обособена позиция № 3 и Техническо
предложение от „М3” ООД за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка за обособена
позиция 3 / свободен текст/.Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
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 плика са приложени по един екземпляр от следните документи:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, че участникът приема условията в проекта на договор;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, в качеството на управител на дружеството, че
представляваният от него участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият
единен идентификационен код (ЕИК) е: 831244754;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, за съгласие за електронна кореспонденция и електронно
известяване по електронен път;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.
47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и
ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверени от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Максим Мончо Бехар, че участникът няма да ползва подизпълнители;
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- Декларация от Максим Мончо Бехар, за спазването на изискванията за закрила на заетостта и
условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
Комисията предлага „МЗ” ООД за отстраняване от по – нататъшно участие в
процедурата, със следните мотиви:
В съответствие с чл. 57, ал.3 ЗОП изречение първо, когато участник подава оферта за повече от
една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.
В т. ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, Изискуеми документи и
информация от Обявлението е посочено :
• ПЛИК № 1 „Документи за подбор” (Участниците подготвят толкова пликове № 1 за колкото позиции
участват), •ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” (за всяка поз. се представя отделен
плик №2), •ПЛИК № 3 „Предлагана цена” (за всяка поз. се представя отделен плик №3);
В съответствие с т.III.2.1 от Документацията за участие (стр.19) „Участникът запечатва и
подготвят толкова пликове № 2 и № 3 за колкото позиции участва. Запечатаните пликове № 2 и №
3 се поставят свободно в плика с офертата, а не се поставят в друг плик! Ако се установи, че
участник е заявил участие за повече от една обособена позиция в техническата си оферта, но за
същата позиция не е представил пликовете № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на
поръчката" и/или № 3 с надпис "Предлагана цена" в плика на офертата си, участникът ще бъде
отстранен от участие, за позицията, за която не е предложил съответните пликове.
Плик № 1 :Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 1 за колкото позиции участва.
Плик № 2 се представя за всяка позиция по отделно и на него се изписва само тази позиция за която
съответно се предлага "Предложение за изпълнение на поръчката" (Плик №: 2). В плика с
офертата Възложителя ще търси толкова на брой пликовете № 2 с надпис "Предложение за
изпълнение на поръчката" за колкото позиции участникът е заявил участие. Примерно, ако
участник е заявил участие за 2 обособени позиции, в плика с офертата си същия следва да има 2
плика "Предложение за изпълнение на поръчката" за тези позиции, за които участва”
На общия плик от офертата на участника е изписано: „Обособена позиция 1,2,3”, но в него се
откриват: един брой Плик №1 „Документи за подбор”, който съдържа по един екземпляр от
изискуемите документи / посочени в т.III.2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за
подбор” от Документацията за участие/; един брой Плик № 2 / без име/, съдържащ свободно
поставени в плика предложения за изпълнение на всяка от трите обособени позиции; един брой Плик
№ 3 „Ценова оферта”.
Комисията предлага офертата на „М3” ООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като
не е в състояние да определи за коя обособена позиция са представени документите, съдържащи се в
Плик № 1, Плик № 2 или Плик № 3, поради обстоятелството, че на нито един от трите плика, не
фигурира запис, за коя обособена позиция са представени.
В съответствие с чл.54, ал.1 ЗОП, при изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа
точно към обявените от възложителя условия.
Правно основание за предложението за отстраняване на „МЗ” ООД от по – нататъшно
участие в процедурата: чл.69, ал.1, т.3 ЗОП. Участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя /Участникът запечатва и
подготвя толкова пликове № 2 и № 3 за колкото позиции участва/.
16. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ „Инфофлекс – Галин Найденов”,
със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул.”Бачо Киро ” №6, ЕИК 114066778,
с управител Галин Василев Найденов, с подадена оферта вх. № 53-00/16/11.03.2013 г. по Обособена
позиция № 2.
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”. Членове 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
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поръчката от 2 листа – Техническо предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от
документите, 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 плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Галин Василев Найденов, че участникът ще спазва всички условия необходими
за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Галин Василев Найденов, че участникът приема условията в проекта на
договор;
- Заверено от участника копие на ЕИК;
- Заверено от участника копие на фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Галин Василев Найденов, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Галин Василев Найденов, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и
чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Галин Василев Найденов, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3
и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Галин Василев Найденов, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Заверени от участника копие на документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Галин Василев Найденов, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Галин Василев Найденов, за спазването на изискванията за закрила на заетостта
и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
17. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на НЧ „Христо Ботев - 1892", със
седалище и адрес на управление гр. Белене, п.к. 5930, пл.”България” № 1, БУЛСТАТ 000403866, с
председател Цветана Парашкевова Врайкова, с подадена оферта вх. № 53-00/17/11.03.2013 г. за
Обособена позиция 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 9 бр. запечатани пликове, без повреди: 3
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена позиция 1, 2 и 3, 3 бр. Плик № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция 1, 2 и 3 и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за
Обособена позиция 1, 2 и 3.. Членове на комисията подписаха всеки от пликовете № 3 „Предлагана
цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа - Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 1.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа - Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 2.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа - Техническо
предложение. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик
№ 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 1 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът ще спазва всички условия
необходими за изпълнение на поръчката;
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- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът приема условията в проекта на
договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие на Решение № 72/29.03.2010г. за вписване в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел при Плевенски окръжен съд на „Народно читалище Христо
Ботев – 1892 по фирмено дело №226/1997г.”;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за актуално състояние от 13.09.2012 г;
- Заверено копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение
първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение
първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът не е регистриран по ЗДДС;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 2 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът ще спазва всички условия
необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът приема условията в проекта на
договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- - Заверено от участника копие на Решение № 72/29.03.2010г. за вписване в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел при Плевенски окръжен съд на „Народно читалище Христо
Ботев – 1892 по фирмено дело №226/1997г.”;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за актуално състояние от 13.09.2012 г;
- Заверено копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение
първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение
първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът не е регистриран по ЗДДС;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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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След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Административни сведения за участника;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът ще спазва всички условия
необходими за изпълнение на поръчката;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът приема условията в проекта на
договор;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- - Заверено от участника копие на Решение № 72/29.03.2010г. за вписване в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел при Плевенски окръжен съд на „Народно читалище Христо
Ботев – 1892 по фирмено дело №226/1997г.”;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за актуално състояние от 13.09.2012 г;
- Заверено копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение
първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение
първо), 3 и 4 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, в качеството на Председател на НЧ „Христо
Ботев – 1892”, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът не е регистриран по ЗДДС;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация от Цветана Парашкевова Врайкова за спазването на изискванията за закрила на
заетостта и условията на труд.
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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.
С извършването на гореописаното Комисията приключи публичната си част от
заседанието (чл.68 ал.6 от ЗОП) и пристъпи към разглеждането на документите в плик № 1 за
съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
ІІ. Разглеждане на на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор
поставени от възложителя.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ „Иван
Тодоров 98 " за обособена позиция №2 и №3 за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя за обособена позиция №2 и № 3.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №2 и №3 от
офертата на ЕТ „Иван Тодоров 98", 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 Издателска
къща „АБ” ЕООД за обособена позиция №1, №2 и №3 , за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за обособена позиция №1, №2 и №3 .

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1,
№2 и №3 от офертата на Издателска къща „АБ” ЕООД, Комисията не установи липси и
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на “Прес
Продукт Лайн” ООД за обособена позиция №2, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за обособена позиция № 2.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на “Прес
Продукт Лайн” ООД, Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за подбор или
с други изисквания на Възложителя.
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4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на “БК
Дизайн” ЕООД за обособена позиция №2, за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя за обособена позиция № 2.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на “БК Дизайн”
ЕООД, Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания
на Възложителя.
5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ММПроджектс” ООД за обособена позиция №1 и №3 за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за обособена позиция №1 и №3.
По обособена позиция №1 и №3 Комисията констатира, че:
Участникът е представил декларации по Образец № 5 от Документацията за участие Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2(предложение
първо) и т. 5 от ЗОП и декларации по Образец № 7 от Документацията за участие - Декларация за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, от управителите на дружеството - Милена
Янева Стефанова – Георгиева и Мима Димитрова Шомова, но на декларациите не е положен печат на
дружеството.
Изискването на възложителя за попълване и представяне на декларациите по Образец №5 и
Образец №7 от Документацията за участие, е да бъдат подписани и подпечатани, като на указаното
място в образеца, е изписано: „Декларатор: /подпис и печат/.”
6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Травъл Медия
Груп” ЕООД за обособена позиция №1, №2 и №3 за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за съответната обособена позиция.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1 и №2 от
офертата на „Травъл Медия Груп” ЕООД, Комисията не установи липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
По обособена позиция №3 Комисията констатира, че:
Представено е копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата, което не
е заверено от участника ( т.III.2.2 е) от Документацията за участие).
7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Лоби Акт”
ООД за обособена позиция №1, №2 и №3, за съотвествие с критериите за подбор поставени от
Възложителя за обособени позиции №1, №2 и №3.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1, №2 и
№3 от офертата на „Лоби Акт” ООД, Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ЛСКомюникейшън” ЕООД за обособена позиция №1, №2 и №3, за съотвествие с критериите за
подбор поставени от Възложителя за съответната обособена позиция.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1, №2 и
№3 от офертата на „ЛС- Комюникейшън” ЕООД, Комисията не установи липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на “Ламбаджиев
Стандарт” ООД за обособена позиция №1, №2 и №3, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за обособена позиция № 1, №2 и №3.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция № 1 и №2
от офертата на “Ламбаджиев Стандарт” ООД, Комисията не установи липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
По обособена позиция №3 Комисията констатира, че:
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Участникът е представил Административни сведения по Образец № 2 към Документацията
за участие, като на указаното от Възложителя място в образеца, а именно: „ПОДПИС И
ПЕЧАТ:................”, е положен печатът на дружеството, но липсва подпис. Подпис се открива в долния
десен ъгъл на страницата, а не на указаното от Възложителя място.
10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „БИКБългарска Издателска Компания” АД за обособена позиция №1 и №2, за съответствие с
критериите за подбор поставени от Възложителя за обособена позиция №1 и №2.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1 и №2 от
офертата на „БИК- Българска Издателска Компания” АД, Комисията не установи липси и
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Д- Медия”
ООД за обособена позиция №2, за съотвествие с критериите за подбор поставени от
Възложителя за съответната обособена позиция.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Д- Медия” ООД ,
Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
Възложителя.
12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Кредо 3М”
ООД за обособена позиция №2, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя за обособена позиция №2.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Кредо 3М” ООД ,
Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
Възложителя.
13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Неда Арт”
ЕООД за обособена позиция №1, №2 и №3, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя за обособена позиция №1, №2 и №3.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за Обособена позиция №1, №2 и
№3 от офертата на „Неда Арт” ЕООД, Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Прима” АД за
обособена позиция №1, №2 и №3, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя за обособена позиция №1, №2 и №3.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за Обособена позиция №1, №2 и
№3 от офертата на „Прима” АД , Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
15. Комисията не пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1, съдържащ се в
офертата на „М3” ООД, за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
При отваряне на плика с офертата на „М3” ООД, Комисията констатира, че участникът е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по
смисъла на чл.54, ал.1 ЗОП и на основание чл. 69 ал. 1, т.3 от ЗОП, предлага „М3” ООД за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
16. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ
„Инфофлекс-Галин Найденов” за обособена позиция №2, за съответствие с критериите за
подбор поставени от Възложителя за обособена позиция №2.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за Обособена позиция №2, от
офертата на ЕТ „Инфофлекс-Галин Найденов”, Комисията не установи липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
17. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на НЧ „Христо
Ботев- 1892” за обособена позиция №1, №2 и №3, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя за съответната обособена позиция.
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