Утвърждавам,
/п/
БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител на област Кърджали
дата: 19.08.2013 год.

ПРОТОКОЛ
От заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане
на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Информация и
публичност” по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна
администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-22-18/
03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК, назначена със Заповед № РД-09-179/12.08.2013.год.
на Областния управител на Област Кърджали
Днес, 13.08.2013 год., в гр.Кърджали, в зала № 202 в Областна администрация
Кърджали се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-09179/12.08.2013.год. на Областния управител на Област Кърджали, в състав:
Председател: Даниела Петрова – Директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Кърджали и координатор в Екипа за управление на проект
"Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
чрез обучение в страната” /ЕУП/.
Членове:
Петя Стефанова – Главен експерт „Човешки ресурси” в Областна
администрация Кърджали и счетоводител в ЕУП;
Миглена Ралева- Главен счетоводител в Областна администрация Кърджали;
Васил Радев – старши юрисконсулт в Областна администрация Кърджали:
Гергана Илчева – юрисконсулт в Областна администрация Кърджали.
Поради неявяването на следните членове на комисията: Галина РизоваРъководител в ЕУП и Диана Маринкева- управител на „Приватсистем” ООД
гр.София, ЕИК 121406708, седалище и адрес на управление: гр.София 1504, район
„Слатина”, ул. „Анри Барбюс” № 36, вх. А, ет. 3, ап.8, член на комисията по силата на
договор № РД- ВУ-108/ 04.06.2013 год. сключен между представляваното от Диана
Маринкева дружество Приватсистем” ООД гр.София и Областна администрация
Кърджали, в работата на комисията взеха участие резервните членове: Васил Радев –
старши юрисконсулт в Областна администрация Кърджали и Гергана Илчева –
юрисконсулт в Областна администрация Кърджали определен
Заседанието се откри в 11.00 часа.
Настоящата Комисия се събра, за да разгледа и оцени постъпилите оферти по
публична покана за избор на изпълнител за: “Информация и публичност” по проект:
„Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.;
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Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация” по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК.
Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 3650 лв. /три хиляди
шестстотин и петдесет лева без ДДС / 4380лв. с ДДС/.
Критерият за оценка на офертите е „Най-ниска цена".
Комисията установи, че в определения в Публичната покана срок са
предоставени 4 броя оферти в запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях
от служителя в деловодството на Областна администрация Кърджали входящ номер,
дата и час на постъпването.
Всички членове на Комисията попълниха декларации по чл.35 ал.1 ЗОП.
Комисията
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ реда за разглеждане на офертите да бъде поредността на
постъпването им.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с оферти по реда на
постъпването им:
Плик № 1 – с подател Издателска къща „АБ” ЕООД – гр.Стара Загора,
ул.”Отец Паисий” 58, вх.0, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Анелия
Цветкова Минкова, вх.№ РД-07-1780-4 от 09.08.2013 – 10.07 часа.
В плика се намериха:
1.
Оферта със срок на валидност 60 дни Образец №1
2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №2;

3.

Административни сведения – Образец №3;

4.

Заверено копие на удостоверение за актуално състояние;

5.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.
2 и 5 от ЗОП – Образец №4;
6.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.
2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец №5;
7.
Декларация
подизпълнител/и;

-

Образец

№6,

че

участникът

няма

да

използва

8.
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия
на обществената поръчка – Образец №8;
9.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние:

- копие от отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три)
приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.)
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- Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.) – по
Образец № 9 ;
От доказателствата е видно, че общият оборот на участника средно за
последните 3 (три) финансови години 2010, 2011г и 2012г., е минимум 10 000 (десет
хиляди) лева с ДДС.
10.

Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП:

- Справка- списък на предложените ключови експерти – 4 броя експерти
Приложение № 10
- копия на дипломи, свидетелства за специализация, удостоверения за
професионална квалификация, сертификати, трудови книжки на членовете на
екипа, доказващи техническите и професионалните им възможности;
-

Декларации от предложените експерти – по Образец № 11- 4 броя ;

От доказателствата е видно, че участникът разполага със следния ключов
персонал (собствен или нает):
- Ръководител на екип – висше образование-магистър,
- Експерти– образователно-квалификационна степен –най-малко”бакалавър”;
Технически сътрудник и комуникация –отговарящ за оформлението на печатните и др.
материали.
11.
Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта
на договор – по Образец № 12 ;
12.
Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета
на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011г и 2012г.), приключени
към датата на подаване на офертите.
От справката е видно, че участникът е изпълнил поне един договор със сходни
дейности, които са обект на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, считано
от крайния срок за подаване на офертата и общият оборот от сходни дейности с
предмета на поръчката е минимум 80% от оборота общо за последните три години 2010, 2011 и 2012г..
13.

Референция- 7 бр.

14.
Техническо предложение - Приложение № 2 ведно с презентация
включваща Концепция за изпълнение
15.

Проект на договор- Приложение № 3

16.

Ценова оферта- Образец №13

Позиция : Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/
Стойност без ДДС 1200.00 лв., с ДДС 1440.00 лева
Позиция: Изработване и поставянне на банер в градата на Областна
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администрация Кърджали
Стойност без ДДС 200.00 лева, с ДДС 240.00 лева
Позиция: Изработване и поставяне на информационни плакати- 100бр
Стойност без ДДС 300.00 лева, с ДДС 360.00 лева
Позиция: Изготвяне на брошури -200бр.
Стойност без ДДС 400.00 лева с ДДС 480.00 лева
Обща стойност на поръчката:
2100.00 (две хиляди и сто) лв., без вкл. ДДС
или
2520.00 (две хиляди петстотин и двадесет) лв. с вкл. ДДС
Всички документи, са заверени от участника с гриф “Вярно с оригинала”,
подпис на лицето представляващо участника и мокър печат.
Плик № 2 – с подател „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД– гр.София,
жк.”Люлин”, бл.303, вх.А, ап.4 представлявано от управителя Иван Веселинов
Димитров, вх.№ РД-09-175-1 от 12.08.2013 – 10.07 часа.
В плика се намериха:
1. Оферта със срок на валидност 60 дни Образец №1
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №2;
3. Административни сведения – Образец №3;
4. Заверено копие на извлечение за актуално състояние от Търговския регистър;
5.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.
2 и 5 от ЗОП – Образец №4;
6.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.
2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец №5;
7.
Декларация
подизпълнител/и;

-

Образец

№6,

че

участникът

няма

да

използва

8.
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия
на обществената поръчка – Образец №8;
9.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние:

- копие от отчетите за приходите и разходите за последните 2 (две)
приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.)
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- Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.) - за 2011г
и 2012г. – по Образец № 9 ;
От доказателствата е видно, че общият оборот на участника средно от датата, на
която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си
счетоводни документи или за последните 2 (две) финансови години 2011г и 2012г., е
минимум 10 000 (десет хиляди) лева с ДДС.
10. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП:
- Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 2 години (2011г и 2012г.), приключени към
датата на подаване на офертите;
От доказателствата е видно, че участникът е изпълнил поне един договор със
сходни дейности, които са обект на настоящата поръчка, за последните 3 (три)
години, считано от крайния срок за подаване на офертата и общият оборот от
сходни дейности с предмета на поръчката е минимум 80% от оборота общо за
последните две години - 2011 и 2012г.
- Справка- списък на предложените ключови експерти – 2 броя експерти
Приложение № 10
- Декларации от предложените експерти – по Образец № 11- 2 броя ;
Декларацията на Михаела Михайлова Канарчева не е подписана от лицето
- Професионални автобиографии и дипломи на експертите- 2 бр.
От доказателствата е видно, че участникът разполага само с един ключов
персонал (собствен или нает)- Ръководител на екип – висше образование-магистър, тъй
като вторият предложен експерт не е подписал декларация, че е съгласен да участва в
екипа и да изпълнява задълженията съгласно Образец № 11.
11. Референция- 5 бр.
12. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на
договор – по Образец № 12 ;
13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 2/ ведно с
Методологията на изпълнение на обществената поръчка
14. Проект на договор- Приложение № 3
15. Ценова оферта- Образец №13
Позиция : Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/
Стойност без ДДС 1500.00 лв., с ДДС 1800.00 лева
Позиция: Изработване и поставянне на банер в градата на Областна
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администрация Кърджали
Стойност без ДДС 150.00 лева, с ДДС 180.00 лева
Позиция: Изработване и поставяне на информационни плакати- 100бр
Стойност без ДДС 150.00 лева, с ДДС 180.00 лева
Позиция: Изготвяне на брошури -200бр.
Стойност без ДДС 200.00 лева с ДДС 240.00 лева
Обща стойност на поръчката:
2000.00 (две хиляди) лв., без вкл. ДДС
или
2400.00 (две хиляди и четиристотин) лв. с вкл. ДДС

Всички документи, са заверени от участника с гриф “Вярно с оригинала”,
подпис на лицето представляващо участника и мокър печат.

Плик № 3 - с подател „Наутилус Дизайн” ЕООД– гр.София,
ул.”Опълченска” № 102, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Недко Христов
Дачев, вх.№ РД-09-175-2 от 12.08.2013 – 10.45 часа.
В плика се намериха:
1. Оферта със срок на валидност 60 дни Образец №1
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №2;
3. Административни сведения – Образец №3;- фирмата НЕ е регистрирана от
ЗДДС
4. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и
5 от ЗОП – Образец №4;
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и
3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец №5;
5. Декларация - Образец №6, че участникът няма да използва подизпълнител/и;
6. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на
обществената поръчка – Образец №8;
7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:
- копие от отчетите за приходите и разходите за последната 1 (една)
приключена финансова година (2012г.)
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- Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.) - за 2012г.
– по Образец № 9 ;
От доказателствата е видно, че общият оборот на участника средно от датата, на
която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си
счетоводни документи или за последната една финансова година - 2012г., е минимум 10
000 (десет хиляди) лева с ДДС.
8. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП:
- Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последната 1 година - 2012г., приключени към датата на
подаване на офертите;
От доказателствата е видно, че участникът е изпълнил поне един договор със
сходни дейности, които са обект на настоящата поръчка, за последната 3 (три)
години, считано от крайния срок за подаване на офертата и общият оборот от
сходни дейности с предмета на поръчката е минимум 80% от оборота общо за
последната година - 2012г
- Справка- списък на предложените ключови експерти – 2 броя експерти
Приложение № 10
-

Декларации от предложените експерти – по Образец № 11- 2 броя ;

9. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на
договор – по Образец № 12 ;
10. Техническо предложение /Приложение № 2/ съдържаща ред и начин за изпълнение
на поръчката11. Проект на договор- Приложение № 3
12. Ценова оферта- Образец №13
Позиция : Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/
Стойност без ДДС 700.00 лв.,
Позиция: Изработване и поставянне на банер в градата на Областна
администрация Кърджали
Стойност без ДДС 320.00 лева,
Позиция: Изработване и поставяне на информационни плакати- 100бр
Стойност без ДДС 320 лева,
Позиция: Изготвяне на брошури -200бр.
Стойност без ДДС 340.00 лева
Обща стойност на поръчката:
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1680.00 (хиляда шестстотин и осемдесет) лв., без вкл. ДДС

Всички документи, са заверени от участника с гриф “Вярно с оригинала”,
подпис на лицето представляващо участника и мокър печат.

Плик № 4 - с подател обединение ЕКИП ДОМИНАТОР– гр.Стамболийски,
ул.”Марица” № 2, вх.№ РД-09-175-3 от 12.08.2013 – 10.47 часа. В обединението
участват ЕТ „ЕКИП- Карамфила Прахчарова”, гр.Стамболийски, ул.”Марица” №
2 и „Доминатор 007” ООД гр.Пловдив, ул.”Кръстю Пастухов” № 18,
представлявано от управителя Илия Георгиев Иванов
В плика се намериха:
1. Оферта със срок на валидност 60 дни Образец №1
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №2;
3. Административни сведения – Образец №3- 2 броя;
4. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър- 2 броя;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и
5 от ЗОП – Образец №4- 2 броя;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1
и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец №5- 2 броя;
7.
Декларация - Образец
подизпълнител/и - 2 броя;

№6,

че

участникът

няма

да

използва

8.
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия
на обществената поръчка – Образец №8- 2 броя;
9.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние:

- копие от отчетите за приходите и разходите за 2010 и 2011 приключени
финансови години на ЕТ „ЕКИП- Карамфила Прахчарова”, гр.Стамболийски
- копие от отчетите за приходите и разходите за 2011 и 2012 приключени
финансови години на „Доминатор 007” ООД гр.Пловдив;
- Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.) – по
Образец № 9 на ЕТ „ЕКИП- Карамфила Прахчарова”, гр.Стамболийски ; Видно
от попълнения образец има оборот през 2012 год., но не представено копие от
отчетите за приходите и разходите за 2012 год.
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- Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности за
последните три приключени финансови години (2010, 2011г и 2012г.)– по
Образец № 9 на „Доминатор 007” ООД гр.Пловдив за 2011 и 2012 год.

10. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП:
- Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с
предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011г и
2012г.), приключени към датата на подаване на офертите;- НЕ Е ПРИЛОЖЕНА
- Справка- списък на предложените ключови експерти – 3 броя експерти
Приложение № 10
-

Декларации от предложените експерти – по Образец № 11- 3 броя ;

11. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на
договор – по Образец № 12 подписана от двамата участника в обединението
12. Техническа спецификация- Приложение № 1
13. Техническо предложение
изпълнение на поръчката-

/Приложение № 2/ съдържаща ред и начин за

14. Проект на договор- Приложение № 3
15. Ценова оферта- Образец №13
Позиция : Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/
Стойност без ДДС 1300.00 лв., с ДДС 1560 лв.
Позиция: Изработване и поставянне на банер в градата на Областна
администрация Кърджали
Стойност без ДДС 300.00 лева, с ДДС 360 лв.
Позиция: Изработване и поставяне на информационни плакати- 100бр
Стойност без ДДС 350 лева, с ДДС 420 лв.
Позиция: Изготвяне на брошури -200бр.
Стойност без ДДС 350 лева, с ДДС 420 лв.
Обща стойност на поръчката:
2300.00 (две хиляди и триста) лв., без вкл. ДДС или
2760.00 (две хиляди седемстотин и шестдесет) лв. с ДДС
16. Референции и препоръки- 3 броя.
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Всички документи, са заверени от участника с гриф “Вярно с оригинала”,
подпис на лицето представляващо участника и мокър печат.

След разглеждане и проверка на получените 4 (четири) бр. оферти, Комисията
констатира следното:
1. Офертата, представена от Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД– гр.София,
намерена в Плик №2 с вх.№ РД-09-175-1 от 12.08.2013 – 10.07 часа., не съдържа
всички изискуеми документи, съгласно указанията на участие, а именно: Декларация
Образец № 11 не е подписана от предложения член на екипа Михаела Михайлова
Канарчева.
2. Офертата представена от обединение ЕКИП ДОМИНАТОР–
гр.Стамболийски намерена в Плик № 2 с вх.№ РД-09-175-3 от 12.08.2013 – 10.47 часа,
не съдържа всички изискуеми документи, съгласно указанията на участие, а именно:
В случай, че участникът е обединение, тогава участниците в обединението
сключват договор/споразумение. Участниците в обединението трябва да определят
едно лице - упълномощено лице, което да представлява обединението за целите на
поръчката.
Когато
участникът
е
обединение,
но
не
е
приложен
договорът/споразумението за създаването на обединението, или в приложения
договор/споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата –
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка .
Поради изложените съображения, Комисията
РЕШИ:
ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на оферти
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет:
„Информация и публичност” по проект: „Повишаване квалификацията на служителите
в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор №
ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”,
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК, „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД– гр.София,
жк.”Люлин”, бл.303, вх.А, ап.4 представлявано от управителя Иван Веселинов
Димитров.
ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на оферти
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет:
„Информация и публичност” по проект: „Повишаване квалификацията на служителите
в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор №
ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”,
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
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BG051PO002/12/2.2-08
по
ОПАК,
гр.Стамболийски, ул.”Марица” № 2.

обединение

ЕКИП

ДОМИНАТОР–

Комисията констатира, че останалите получени оферти съдържат всички
изискуеми от Възложителя документи за участие.
След разглеждане и оценяване на останалите постъпили оферти за избор на
изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет:
„Информация и публичност” по проект: „Повишаване квалификацията на служителите
в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор №
ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год. , и с оглед изпълнението на Заповед №РД-09-175/
01.08.2013 г. на Областния управител на област Кърджали с определен критерии за
оценка на офертите: най-ниска цена, Комисията
РЕШИ:
1. КЛАСИРА кандидатите за изпълнители, както следва :

I-во място: офертата на „Наутилус Дизайн” ЕООД– гр.София,
ул.”Опълченска” № 102, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Недко Христов
Дачев, вх.№ РД-09-175-2 от 12.08.2013 – 10.45 часа., с предложена цена за изпълнение
на поръчката – 1680 лева без ДДС.

IІ-ро място: офертата на Издателска къща „АБ” ЕООД – гр.Стара
Загора, ул.”Отец Паисий” 58, вх.0, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Анелия
Цветкова Минкова, вх.№ РД-07-1780-4 от 09.08.2013 – 10.07 часа, с предложена цена за
изпълнение на поръчката – 2100 лева без ДДС или 2520 лева с ДДС
МОТИВИ:
Предложената цена за изпълнение на поръчката в офертата на „Наутилус
Дизайн” ЕООД– гр.София, а именно: 1680 лева без ДДС, е най – ниската предложена
цена.
Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на
Областния управител на област Кърджали за утвърждаване, съгласно чл.101г ал.2 ЗОП.
Заседанието на комисията се закри в 17.30 часа.
Протоколът се състави на 13.08.2013 год.. в два еднообразни екземпляра.
Председател:……………./п/……………
/Даниела Петрова/

Членове:

1……………/п/……………
/Петя Стефанова/

2…………/п/..……………
/Миглена Ралева/

3……………/п/……………
/Васил Радев/

4. …………/п/……….……
/Гергана Илчева/

Изготвил протокола: Даниела Петрова

/п/
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