УТВЪРЖДАВАМ:

/П/ 18.11.2014 г.

ЦВЕТЕЛИН СОФРОНИЕВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(съгласно Заповед № РД-14-423/17.11.2014 г.)

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-14-410/31.10.2014 г. на Председателя
на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за разглеждане, оценка и класиране на
подадени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) при
условията и по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Извършване на дейности по информация и публичност”

по проект „Повишаване на

квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по –
ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”
Днес, 14.10.2014 г. в 10 00 часа в заседателната зала в сградата на Комисията за защита на
личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на основание
чл. 101 г от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на точка 11 от Заповед № РД- 14 -

410/31.10.2014 г. на Председателя на КЗЛД, назначената комисия е в състав:
Заличено на
осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

се събра в пълен състав, с цел разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране
на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на дейности за
информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на
уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение
на задълженията им”.
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
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На основание чл. 101 г, ал. 2 от ЗОП, членовете на комисията попълниха и подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 101 г., ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП,
комисията допусна в залата, при извършване на публичните й действия, да присъства
представител на участник в процедурата, а именно – г-н Георги Проданов – управител на
„БРЕЙНСТОР” ООД. На публичното отваряне на офертите не присъстваха други
представители на участниците или представители на средствата за масово осведомяване.
Присъстващото в залата външно лице се вписа в предоставеният му присъствен списък.
Председателят на комисията оповести състава на комисията.
Публичната част на заседанието на комисията протече при спазване на следния ред:
I. Комисията разгледа предоставената документация за участие и изпълнение на
обществената поръчка с предмет „Изпълнение на дейности за информация и публичност” и
констатира следното:
1. Публичната покана е изготвена съгласно чл. 101б, ал. 1 от ЗОП.
2. Публичната покана е публикувана по реда на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на Портала за
обществени поръчки с изх. № П-7592/31.10.2014 г., ID № 9035425/31.10.2014 г. и в Профила на
купувача (ПК) на интернет-страницата на КЗЛД, ведно с приложенията към нея.
3. В деня на публикуването на Публичната покана е изпратено Съобщение до средствата
за масово осведомяване, до, както следва: БТА, в-к „ТРУД”, в-к „МОНИТОР”, БТВ, БНР, в-к
„НОВИНАР” и БНТ.
4. В Публичната покана е определен краен срок за подаване на оферти, а именно:
17:00 часа на 10.11.2014 г. и са посочени датата, мястото и часът на отваряне на получените
оферти.
5. На 04.11.2014 г. по електронна поща са постъпили 4 (четири) броя искания за
разяснения, на които е отговорено в законоустановения срок – с писмо изх. № П-7680 /
05.11.2014 г. Писмото с отговорите на поставените въпроси е публикувано в ПК на КЗЛД, като
същото е изпратено до кандидатите и на посочените от тях електронни пощи.
Комисията констатира, че в деловодството на КЗЛД, са постъпили 9 (девет) броя оферти,
както следва:
• Първата постъпила оферта за участие е подадена от „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД,
ЕИК 123689363, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Пружина” № 12;
тел./факс: 042/634082; e-mail: reklama.consult@gmail.com; с вх. № П-7714/06.11.2014 г. Същата
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е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1158 ч. на 06.11.2014 г. На заседанието на комисията не
присъства представител на участника.
• Втората постъпила оферта за участие е подадена от „Я. АЛЕКСИЕВ” ЕООД,
ЕИК 202318594; с адрес за кореспонденция: Гр. Русе, обл. Русе, община Русе, ул. „Цар Калоян”
№ 2А; тел.: 0897968131, 0897843002, факс: 082/822019; e-mail: evroproekti2014@gmail.com; с
вх. № П-7786/10.11.2014 г. Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1010 ч. на 10.11.2014
г. На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
• Третата постъпила оферта за участие е подадена от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ”
ЕООД, ЕИК 201557566; с адрес за кореспонденция: Гр. София, ж.к. Люлин, бл. 303, вх. А,
ап. 4; тел.: 02/4234859, 0884753358, факс: 02/4277713; e-mail: office@dmibg.com; с вх.
№ П-7813/10.11.2014 г. Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1223 ч. на 10.11.2014 г.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
• Четвъртата постъпила оферта за участие е подадена от „БЕНЧМАРК ГРУП” АД,
ЕИК 131112183; с адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2;
тел.: 02/9625396, факс: 02/9625388; e-mail: hristova@benchmark.bg; с вх. № П-7822/10.11.2014 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1431 ч. на 10.11.2014 г. На заседанието на
комисията не присъства представител на участника.
• Петата постъпила оферта за участие е подадена от „МЕДИА ИНТЕРАКТ” ЕООД,
ЕИК 130237159; с адрес за кореспонденция: Гр. София - 1111, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Чар”

№

2,

ет.

3,

ап.

8;

тел.:

02/4010438,

0876922353,

факс:

02/9868516;

e-mail: media_interact@mail.bg; с вх. № П-7823/10.11.2014 г. Същата е постъпила в
деловодството на КЗЛД в 1546 ч. на 10.11.2014 г. На заседанието на комисията не присъства
представител на участника.
• Шестата постъпила оферта за участие е подадена от „ВИА КЪНСАЛТИНГ” ООД,
ЕИК 131055490; с адрес за кореспонденция: Гр. София - 1142, ул. „Женева” № 1, ап. 1;
тел.: 0888571725; e-mail: via.consulting@gmail.com; с вх. № П-7824/10.11.2014 г. Същата е
постъпила в деловодството на КЗЛД в 1554 ч. на 10.11.2014 г. На заседанието на комисията не
присъства представител на участника.
• Седмата постъпила оферта за участие е подадена от „АЙВИ КОМЮНИКЕЙШЪНС”
ЕООД, ЕИК 200620028; с адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 2,
офис 7; тел.: 0879660729, факс: 02/9831545; e-mail: agency@iv-comm.com; с вх. № П7829/10.11.2014 г. Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1644 ч. на 10.11.2014 г. На
заседанието на комисията не присъства представител на участника.
• Осмата постъпила оферта за участие е подадена от „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ” ЕООД,
ЕИК 201132633; с адрес за кореспонденция: Гр. София - 1000, ул. „Шести септември” № 44,
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ет. 2; тел.: 0879646648; e-mail: stoyanov@proway.bg; с вх. № П-7830/10.11.2014 г. Същата е
постъпила в деловодството на КЗЛД в 1650 ч. на 10.11.2014 г. На заседанието на комисията не
присъства представител на участника.
• Деветата постъпила оферта за участие е подадена от „БРЕЙНСТОР” ООД,
ЕИК 201927400; с адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. „Бузлуджа” № 21, ап. 1;
тел.: 0878957770; e-mail: office@brainstor.eu; с вх. № П-7831/10.11.2014 г. Същата е постъпила в
деловодството на КЗЛД в 1727 ч. на 10.11.2014 г. Комисията констатира, че офертата, подадена
от „БРЕЙНСТОР” ООД е постъпила в деловодството на КЗЛД след определения краен срок за
подаване на оферти, посочен в Публичната покана, което е основание същата да не бъде приета
за разглеждане, оценка и класиране от комисията и следва да бъде върната незабавно на
участника. Поради обстоятелството, че на заседанието на комисията присъства г-н Георги
Проданов – управител на „БРЕЙНСТОР” ООД, подадената оферта се върна срещу подпис на
участника своевременно - на 14.11.2014 г.

в

1020 ч. в цялост, както е постъпила в

деловодството на КЗЛД, без да бъде отваряна. Връщането на офертата е обективирано в
протокол – неразделна част от настоящия протокол.
Комисията констатира, че върху пликовете на подадените оферти за участие в
процедурата е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на всяка от тях, който
съответства на тези в списъка предоставен на комисията.
Комисията установи целостта и непрозрачността на представените пликове.
II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното
постъпване и регистрирането им във входящия регистър, като оповести документите
съдържащи се в офертите:
1. Оферта № 1 за изпълнение на поръчката от „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” с вх. рег.
№ П-7714/06.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 7 120,00 (седем хиляди сто и двадесет) лева без ДДС или 8 544,00 (осем
хиляди петстотин четиридесет и четири) лева с включен ДДС;
 Административни сведения за участника – извадка от Търговския регистър при
Агенция по вписванията - ЕИК123689363;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Препоръка от Община Перник – 2012 г.;
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 Референция от Висше училище „Международен колеж” - Добрич – 2011 г. –
2012 г.;
 Референция от Национална асоциация „Правна инициатива за местно
самоуправление” – 2012 г.;
 Референция от Община Перник – 2012 г.;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Диплома за висше образование;
 Препоръка от „Реклама консулт” ЕООД;
 Референция от „Българска гордост” ООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Дипломи за висше образование;
 Удостоверение от „Реклама консулт” ООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Диплома за висше образование;
 Препоръка от Община Перник;
 Препоръка от Сдружение „ЕВРО тренинг”;
 Референция от „7 дни прес” ООД;
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица);
Офертата е представена на хартиен и на електронен носител.

2. Оферта № 2 за изпълнение на поръчката от „Я. АЛЕКСИЕВ” ЕООД с вх.
рег. № П-7786/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 8 060,00 (осем хиляди и шестдесет) лева без ДДС или 9 672,00 (девет
хиляди шестотин седемдесет и два) лева с включен ДДС;
 Административни сведения за участника – Удостоверения за актуално състояние
издадени от Агенция по вписванията, от 19.11.2012 г. и от 19.09.2012 г. - ЕИК 202318594;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

5

 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Удостоверение от фирма „Тера – 2” ЕООД – 2014 г.;
 Удостоверение от „Илиев Дизайн” ЕООД – 2014 г.;
 Удостоверение от „Омега Експрес 3П” ООД – 2014 г.
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Диплома за висше образование;
 Удостоверение от „Геяна” ООД;
 Служебна бележка от „Геяна” ООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Дипломи за висше образование;
 Удостоверение от „Геяна” ООД;
 Удостоверение от Община Стражица;
 Референция от Община Стражица;
 Удостоверение от „Геяна” ООД;
 Трудова книжка;
 Приложение № 5 – Автобиография за втори Ключов експерт „Мениджър –
управление на събития”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Удостоверение от Община Ветово;
 Удостоверение от Община Две могили;
 Референция от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река
Дунав”;
 Референция от СИП 2000” ООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Диплома за висше образование;
 Удостоверение от „Геяна” ООД;
 Удостоверение от „Омега Експрес 3П” ООД;
 Трудова книжка;
 Договор за възлагане на управление;
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица)
Офертата е представена на хартиен и на електронен носител.
3. Оферта № 3 за изпълнение на поръчката от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с
вх. рег. № П-7813/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 8 550,00 (осем хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС или 10 260,00
(десет хиляди двеста и шестдесет) лева с включен ДДС;
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Административни сведения за участника – извадка от Търговския регистър при
Агенция по вписванията - ЕИК 201557566;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Препоръка от Национален център „Европейски младежки програми и
инициативи” – 2012 г.;
 Референция от „Имидж Студио” ЕООД, ЕИК 175365761 – 2013 г.;
 Референция от Община Лесичово, обл. Пазарджик – 2013 г. – 2014 г.;
 Референция от „Медиа Спот” ЕООД – 2013 – 2014 г.;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Служебна книжка;
 Удостоверение – образец УП 3;
 Референция от „Медиа Спот” ЕООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Референция от „Медиа Спот” ЕООД;
 Референция от „Имидж Студио” ЕООД
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Служебна книжка;
 Референция от „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД;
 Референция от „Медиа Спот” ЕООД
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица)
Офертата е представена на хартиен и на електронен носител.
4. Оферта № 4 за изпълнение на поръчката от „БЕНЧМАРК ГРУП” АД,
с вх. рег. № П-7822/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Административни сведения за участника – декларация за регистрация по ЗТР ЕИК 131112183;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Референция от Община Тетевен – 2014 г.;
 Референция от Областна администрация - Русе – 2014 г.;
 Референция от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – 2014
г.;
 Удостоверение от получател за добро изпълнение от Община Павликени –
2014 г.;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Удостоверение;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Служебна книжка;
 Препоръка от „Експат капитал” АД;
 Референция от „БенчМарк Груп” АД;
 Референция от „БенчМарк Финанс” АД;
 Референция от „БенчМарк Финанс” АД;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Референция от „БенчМарк Груп” АД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Дипломи за висше образование;
 Трудова книжка;
 Референция от „Софарма” АД;
 Референция от „БенчМарк Финанс” АД;
 Референция от „БенчМарк Груп” АД;
 Препоръка от „БенчМарк Груп” АД;
 Длъжностна характеристика
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Уверение от университет за положен държавен изпит;
 Трудова книжка;
 Референция от „БенчМарк Груп” АД;
 Референция от „БенчМарк Финанс” АД;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларации по ОПАК (свързани лица) – 3 бр.;
 Приложение № 7 – Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 3 бр.;
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 8 570,00 (осем хиляди петстотин и седемдесет) лева без ДДС или
10 284,00 (десет хиляди двеста осемдесет и четири) лева с включен ДДС;
 Кратко представяне на участника;
Офертата е представена само на хартиен носител.
5. Оферта № 5 за изпълнение на поръчката от „МЕДИА ИНТЕРАКТ” ЕООД,
с вх. рег. № П-7823/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 7 300,00 (седем хиляди и триста) лева без ДДС или 8 760,00 (осем хиляди
седемстотин и шестдесет) лева с включен ДДС;
 Административни сведения за участника – Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от
ЗТР - ЕИК 130237159;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица)
 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Препоръка от Консорциум „Агро – Грийн Инфо” ДЗЗД – 2012 г.;
 Референция от МЗХ – 2012 г.;
 Референция от МЗХ – 2012 г.;
 Референция от „ПР Ивент България „ ЕООД – 2012 г.;
 Референция от „Одит Консулт МД” ЕООД – 2012 г.
 Устав на „Медиа Интеракт” ЕООД;
 Приложение № 10 – Проекто – договор
Офертата е представена само на хартиен носител.
6. Оферта № 6 за изпълнение на поръчката от „ВИА КЪНСАЛТИНГ” ООД,
с вх. № П-7824/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 8 570,00 (осем хиляди петстотин и седемдесет) лева без ДДС или
10 284,00 (десет хиляди двеста осемдесет и четири) лева с включен ДДС;
 Административни сведения за участника – копие на карта за идентификация от
регистър Булстат - ЕИК 131055490;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Референция от Община Стара Загора – 2013 г. - 2014 г.;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;

Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Диплома за висше образование;
 Договор за дизайн и предпечатна подготовка на списание;
 Рамков договор за предоставяне на рекламни услуги;
 Договор за дизайн и предпечатна подготовка на списание;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларации по ОПАК (свързани лица) – 2 бр.;
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 6 - Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС – 2
бр.;
 Приложение № 7 – Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 2 бр.
Офертата е представена на хартиен носител.
На електронен носител е предоставена само Ценовата оферта – Приложение № 2.
7. Оферта № 7 за изпълнение на поръчката от „АЙВИ НДМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД,
с вх. рег. № П-7829/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Административни сведения за участника – Удостоверение за актуално състояние,
издадено от Агенция по вписванията, от 23.06.2014 г. - ЕИК 200620028;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Референция за добре свършена работа от „Тера инвестмънт” ООД – 2011 г.;
 Препоръка за добра изпълнение от Община Гоце Делчев – 2012 г. - 2013 г.;
 Препоръка за добро изпълнение от Община Ловеч – 2012 г.– 2014 г.;
 Препоръка за добро изпълнение от Община Златица – 2013 г.;
 Препоръка от Община Харманли – 2013 г. – 2014 г.;
 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Диплома за висше образование;
 Удостоверение за допълнителна квалификация;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Свидетелство за професионална квалификация;
 Сертификат за следдипломна квалификация;
 Сертификат за професионална квалификация;
 Трудова книжка;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Дипломи за висше образование;
 Трудова книжка;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Диплома за висше образование;
 Трудова книжка;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица);
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 9 364,00 (девет хиляди триста шестдесет и четири) лева без ДДС или
11 236,00 (единадесет хиляди двеста тридесет и шест) лева с включен ДДС;
Офертата е представена на хартиен и на електронен носител.
8. Оферта № 8 за изпълнение на поръчката от „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ” ЕООД,
с вх. рег. № П-7830/10.11.2014 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Административни сведения за участника – Декларация за ЕИК съгласно чл. 23 от
ЗТР – ЕИК 201132633;
 Приложение № 12 - Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката;
 Препоръка от Община Левски – 2013 г.;
 Препоръка от „Терна” АД – 2013 г.;
 Препоръка от Фондация „Център за предприемачество и управленско
развитие на България” – 2012 г. – 2013 г.;
 Препоръка от „ДА ВИНЧИ ДЕНТАЛ ЛАБОР – САМОСТОЯТЕЛНА
МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД – 2011 г. – 2013 г.;
 Препоръка от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД –
2012 г.;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и
наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”,
бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16
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 Приложение № 4 - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при
изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Автобиография за Ключов експерт „Ръководител на екип”;
 Трудова книжка;
 Договор за възлагане на управление;
 Диплома за висше образование;
 Удостоверение за професионално обучение;
 Препоръка от „Ей Ем Ай Къмюникейшънс” ЕООД;
 Референция от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД;
 Референция от „Център за предприемачество и управленско развитие на
България”;
 Референция от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД;
 Референция от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Мениджър – управление на
събития”;
 Трудова книжка;
 Диплома за висше образование;
 Диплома за втора специалност;
 Удостоверение за преминато допълнително обучение;
 Удостоверение за преминато допълнително обучение;
 Препоръка от „Агенция ПроУей” ЕООД;
 Препоръка от „Пинк Къмюникейшън” ЕООД;
 Препоръка от „Експерт бизнес груп” ЕООД;
 Приложение № 5 – Автобиография за Ключов експерт „Графичен дизайн”;
 Трудова книжка;
 Препоръка от „Абсент Студио” ООД;
 Дипломи за висше образование;
 Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 Приложение № 8 – Декларация по ОПАК (конфликт на интереси);
 Приложение № 9 – Декларация по ОПАК (свързани лица);
 Приложение № 2 – Ценова оферта, съдържаща Техническо и Ценово предложение,
на обща стойност – 10 450,00 (десет хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС или
12 540,00 (дванадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева с включен ДДС;
Офертата е представена на хартиен носител.
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
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В съответствие с разпоредбата на чл. 101 г, ал. 3, комисията покани присъстващият в
залата представител на „БРЕЙНСТОР” ООД – г-н Георги Проданов да подпише представените
технически и ценови предложения на участниците. Предложението бе отказано.
С извършването на тези действия, публичната част на заседанието на комисията
приключи в 1045 ч. на 14.10.2014 г.
ІII. Комисията продължи своята работа като пристъпи към проверка на предложенията на
участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в Публичната
покана и приложенията към нея.
Комисията, след подробно разглеждане и обсъждане на представените от участниците
документи и информация в подадените оферти, констатира следното:

1.

По отношение на Офертите на участниците: „БЕНЧМАРК ГРУП” АД, „МЕДИА

ИНТЕРАКТ” ЕООД и „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ” ЕООД:
Същите не са представени на електронен носител в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в “Указания за подготовката на офертата”.
В Офертата на участника „МЕДИА ИНТЕРАКТ” ЕООД не са представени документи,
удостоверяващи професионалния опит на експертите.
На основание гореизложеното, участниците „БЕНЧМАРК ГРУП” АД, „МЕДИА
ИНТЕРАКТ” ЕООД и „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ” ЕООД се отстраняват от по – нататъшно
участие в процедурата и не се допускат до класиране.

2.

По отношение на Офертата на участника „ВИА КЪНСАЛТИНГ” ООД:

Представената цена за изпълнение на поръчката е по – висока от максимално допустимата
прогнозна стойност на Възложителя.
На електронен носител е представена само Ценовата оферта на участника – Приложение
№ 2.
На основание гореизложеното, участника „ВИА КЪНСАЛТИНГ” ООД се отстранява
от по – нататъшно участие в процедурата и не се допуска до класиране.
3. По отношение на Офертите на участниците: „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД,
„Я.

АЛЕКСИЕВ”

ЕООД,

„ДИ

ЕМ

АЙ

ДИВЕЛОПМЪНТ”

ЕООД

и

„АЙВИ

КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД:
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Представените оферти удовлетворяват поставените условия за валидност, срок и място за
изпълнение на поръчката.
Участниците са предоставили изисканите в Поканата и изискванията на Възложителя
документи за участие и реализиране на обществената поръчка.
Данните за кандидатите напълно покриват изискванията на Възложителя за тяхната
идентификация като юридически лица и експертен състав.
На основание гореизложеното, комисията ДОПУСКА до класиране следните
кандидати:
„РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД
„Я. АЛЕКСИЕВ” ЕООД
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД
„АЙВИ КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД
IV. Следвайки предварително заложения в Публичната покана критерий „НАЙ - НИСКА
ЦЕНА”, комисията КЛАСИРА допуснатите кандидати, както следва:
1. На първо място – „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 123689363
с оферта вх. № П- 7714/06.11.2014 г.,
предложена цена: 8 544,00 (осем хиляди петстотин четиридесет и четири) лв. с
включен ДДС
2. На второ място – „Я. АЛЕКСИЕВ” ЕООД, ЕИК202318594
с оферта вх. № П- 7786 /10.11.2014 г.,
предложена цена: 9 672,00 (девет хиляди шестотин седемдесет и два) лв. с включен
ДДС
3. На трето място – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, ЕИК 201557566
с оферта вх. № П- 7813/10.11.2014 г.,
предложена цена: 10 260,00 (десет хиляди двеста и шестдесет) лева с включен ДДС.
4. На четвърто място – „АЙВИ КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД, ЕИК 200620028
с оферта вх. № П-7829/10.11.2014 г.,
предложена цена: 11 236,00 (единадесет хиляди двеста тридесет и шест) лева с
включен ДДС.
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V. На основание извършеното класиране на участниците, комисията ПРЕДЛАГА да се
сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Извършване на дейности
по информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на
уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение
на задълженията им”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите,
Оперативна програма „Административен капацитет”, договор № 14-22-45/26.09.2014 г., за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16 с участника,
класиран на първо място - „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 123689363 с предложена
най - ниска цена в размер на 8 544,00 (осем хиляди петстотин четиридесет и четири) лв. с
включен ДДС.
Настоящият протокол заедно с цялата документация по възлагането на ОП се предава за
утвърждаване на Председателя на Комисия за защита на личните данни.
Действията на Комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха в 1200 часа на
14.11.2014 г..
Настоящия протокол се подписа без особени мнения.

Комисия в състав:

Заличено на
осн. чл. 2 от
ЗЗЛД
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