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П Р О Т О К О Л 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-62/23.04.2019г. на Ректора на СУ 

„Св. Климент Охридски“, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект 

№BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-

обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на 

материали за визуализация; Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални 

материали; Обособена позиция № 3: Осигуряване на печатни информационни и 

промоционални материали“, открита с Решение РД 40-36/28.02.2019 г., изменено с Решение за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 40-41/18.03.2019г. и с 

уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0005 

I. На 23.04.2019 г., в съответствие с цитираната заповед, в сграда Ректорат на СУ „Св. Климент 

Охридски“, в зала 1, от 16:30 ч. се събра комисия в състав: 

Председател: проф. д-р Красен Стефанов – ръководител на проект „Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе); 

Членове: 

1. Василка Петкова – експерт по ЗОП в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе); 

2. Петър Станулов – счетоводител в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе); 

3. Детелина Илиева – главен секретар (Управителен съвет) в проект „Университети за 

Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе); 

4. Калин Калинов - Експерт връзки с обществеността и публичност в проект 

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе); 

на публично заседание, на което да бъдат отворени опаковките по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на 

участниците в процедурата. 

 

Заседанието на комисията започна в 16:45 ч. 
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В изпълнение на чл. 48, ал. 6 ППЗОП инспектор от деловодството на СУ „Св. Климент 

Охридски“ предаде с приемно-предавателен протокол, съставен на 23.04.2019 г., 15:30 ч., на 

председателя на комисията подадените в определения срок – 17:30 ч. на 22.04.2019 г., 6 бр. 

опаковки с оферти за участие, както следва: 

№ по 

ред 

Име на участника Оферта  

№, дата ,час / по позиция 

1. „Ивентиво“ ЕООД 72-00-807/18.04.2019г., 10:05 ч. по ОП №2 

2. Кооперация „Панда“ 72-00-820/19.04.2019г., 12:52 ч. по ОП №1,2, 

3 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 72-00-830/22.04.2019г., 11:11 ч. по ОП № 2, 3 

4. „Аркон Нет“ ООД 72-00-832/22.04.2019г., 13:23 ч. по ОП 2 и 3 

5. ИК „Свети Георги Победоносец“ 

ЕООД 

72-00-834/22.04.2019г., 14:10 ч. по ОП 2 и 3 

6. „Принтинг Хаус“ ЕООД 72-00-836/22.04.2019г., 17:09 ч. по ОП 3 

На публичното заседание присъства упълномощен представител на участника „Аркон 

Нет“ ООД. 

Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на съставения на основание чл. 

48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в изпълнение на разпоредбата на чл. 

51, ал. 8 ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и са запечатани в 

непрозрачни пликове с ненарушена цялост – налице са изискващите се реквизити, посочени в 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

и тези на възложителя, описани в документацията за участие. 

II. Председателят на комисията отвори опаковките с офертите на участниците в 

процедурата по реда на постъпването им и обяви съдържанието им. 

II.1. Опаковка с оферта за участие от „Ивентиво“ ЕООД, вх. № 72-00-807/18.04.2019г., 

10:05 ч. по ОП №2 
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Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. Списък на документите, оригинал; 

2. ЕЕДОП за Обособена позиция №2, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

3. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал; 

4. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 2“;  

5. Декларация по Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец 

(Приложение № 8 към документацията) 

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обособена позиция №2. Комисията предложи 

на присъстващия упълномощен представител на участника „Аркон Нет“ ООД, да подпише 

техническото и ценовото предложение на участника по Обособена позиция №2, но той не се  

възползва от възможността дадена му в чл.54, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки.  

II.2. Опаковка с оферта за участие от Кооперация „Панда“, вх. № 72-00-

820/19.04.2019г., 12:52 ч. по ОП №1, 2, 3 

Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. Списък на документите, оригинал; 

2. ЕЕДОП за Обособена позиция №1, 2 и 3, представен на подходящ оптичен 

носител (CD) - 1 бр.; 

3. Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал; 

4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал; 

5. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал; 

6. 3 бр. отделни запечатани, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция № 1, 2 и 3;  
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В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обоособена позиция № 1, 2 и 3. Комисията 

предложи на присъстващия упълномощен представител на участника „Аркон Нет“ ООД, да 

подпише техническото и ценовото предложение на участника по Обособена позиция №1, 2 и 3, 

но той не се  възползва от възможността дадена му в чл.54, ал.5 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки.  

II.3. Опаковка с оферта за участие от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, вх. № 72-00-

830/22.04.2019г., 11:11 ч. по ОП № 2, 3 

Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. Списък на документите, оригинал; 

2. ЕЕДОП за Обособена позиция №2, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

3. ЕЕДОП за Обособена позиция №3, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал; 

5. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал; 

6. 2 бр. отделни запечатани, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция №  2 и 3;  

7. Декларация по Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец 

(Приложение № 8 към документацията) за обособена позиция № 2 и 3 – 2бр. 

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обоособена позиция № 2 и 3. Комисията 

предложи на присъстващия упълномощен представител на участника „Аркон Нет“ ООД, да 

подпише техническото и ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 и 3, 

но той не се  възползва от възможността дадена му в чл.54, ал.5 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 
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II.4. Опаковка с оферта за участие от „Аркон Нет“ ООД, вх. № 72-00-832/22.04.2019г., 

13:23 ч. по ОП 2 и 3 

Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. Списък на документите, оригинал; 

2. ЕЕДОП за Обособена позиция №2, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

3. ЕЕДОП за Обособена позиция №3, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал; 

5. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал; 

6. 2 бр. отделни запечатани, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция № 2 и 3;  

7. Декларация по Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец 

(Приложение № 8 към документацията) за обособена позиция №2 и 3 – 2бр. 

8. 6 бр. Референции за добро изпълнение на договори;  

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обоособена позиция №2 и 3.  

II.5. Опаковка с оферта за участие от ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, вх. № 

72-00-834/22.04.2019г., 14:10 ч. по ОП 2 и 3 

Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. Списък на документите, оригинал; 

2. ЕЕДОП за Обособена позиция №2 и 3, представен на подходящ оптичен носител 

(CD) - 1 бр.; 

3. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал; 

4. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал; 

5. 2 бр. отделни запечатани, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция № 2 и 3;  
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6. Декларация по Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец 

(Приложение № 8 към документацията) – 1бр. 

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обоособена позиция № 2 и 3. Комисията 

предложи на присъстващия упълномощен представител на участника „Аркон Нет“ ООД, да 

подпише техническото и ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 и 3, 

но той не се  възползва от възможността дадена му в чл.54, ал.5 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

II.6. Опаковка с оферта за участие от „Принтинг Хаус“ ЕООД, вх. № 72-00-

836/22.04.2019г., 17:09 ч. по ОП 3 

Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в 

която се установи следното съдържание:  

1. ЕЕДОП за Обособена позиция №3, представен на подходящ оптичен носител 

(USB Flash) - 1 бр.; 

2. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал; 

3. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 3“;  

4. Декларация по Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец 

(Приложение № 8 към документацията) – 1бр. 

5. Удостоверение за Регистрация по чл.29, ал.4 от Закона за интеграция на хората с 

увреждания; 

6. Отчет за приходите и разходите за 2016 г. – 1бр. 

7. Отчет за приходите и разходите за 2017 г. – 1бр. 

8. Отчет за приходите и разходите за 2018 г. – 1бр. 

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника по Обоособена позиция №3. Комисията 

предложи на присъстващия упълномощен представител на участника „Аркон Нет“ ООД, да 

подпише техническото и ценовото предложение на участника по Обособена позиция №3, но 
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той не се  възползва от възможността дадена му в чл.54, ал.5 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

III. В закрити заседания, проведени на 17.05.2019г., 21.05.2019г. и 27.05.2019г. 

комисията извърши проверка относно съответствието на представените от участниците 

документи за подбор с поставените от възложителя  изискваяния за лично състояние и 

критерий за подбор, при която установи следното:  

III.1. Проверка в Регистъра на специализираните на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания към Министерството на труда и социалната политика: 

Преди да пристъпи към разглеждане на представените документи за подбор, комисията 

констатира, че на основание чл. 12 ЗОП, Обособена позиция №3 е запазена за участие на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като услугата, 

предмет на поръчката, е включена в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки, определен с Решение № 591 на Министерския съвет от 

18.07.2016 г. В процедурата за възлагане на запазената поръчка могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица - 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. Комисията извърши 

проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и 

социалната политика (Регистъра), и установи следното: 

1. Участникът Кооперация „Панда“ не е вписан в регистъра. Комисията извърши 

проверка в Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната 

политика и установи, че участникът не фигурира в регистъра. На основание чл. 81, ал. 2 

ППЗОП офертата на участника Кооперация „Панда“ по Обособена позиция №3 на този етап не 

се разглежда. 

2. Участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е вписан под рег № 291 от 

30.03.2015 г., дейности Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни материали; 

Организиране и логистично осигуряване на обучения, семинари и събития; Организиране на 

информационни кампании; Организиране на кампании за популяризиране; Предпечатна 

дейност. 
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3. Участникът „Аркон Нет“ ООД не е вписан в регистъра. Комисията извърши 

проверка в Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната 

политика и установи, че участникът не фигурира в регистъра. На основание чл. 81, ал. 2 

ППЗОП офертата на участника „Аркон Нет“ ООД по Обособена позиция №3 на този етап не се 

разглежда. 

4. Участникът ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД е вписан под рег № 312 от 

16.04.2015 г., с дейности както следва: Издателска дейност, Печатарска дейност, Предпечатна 

дейност, Услуги в областта на информационните технологии, Услуги по печат на печатни 

изделия. 

5. Участникът Принтинг Хаус“ ЕООД е вписан под рег № 398 от 03.08.2015 г., с 

дейности както следва:  Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни материали, 

Издателска дейност, Широкоформатен и дигитален печат. 

IV.1. Документи за подбор на участника „Ивентиво“ ЕООД по ОП № 2: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител  

за обособена позиция № 2, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по обособена позиция № 2 е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Иво Цветанов Истатков. 

 Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние 

на участника „Ивентиво“ ЕООД, ЕИК: 200584023, при която установи, че дружеството се 

представлява от един управител - Иво Цветанов Истатков, с оглед което констатира, че са 

изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на 

други субекти; 

3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители; 

4. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 
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изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово състояния“, 

участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, който е по-

голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №2, с оглед на което изпълнено 

изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията за участие. 

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от 

„Ивентиво“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя, 

заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на 

обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, 

комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение 

от офертата му по обособена позиция № 2. 

IV.2. Документи за подбор на участника Кооперация „Панда“ по ОП № 1 и 2: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител 

(CD) еЕЕДОП за всички обособени позиции, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и по трите обособени позиции е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Елка Николова Каменова – Цанкова, Алекси Младенов Попов, Румен Петров 

Бурназов, Силвия Михайлова Пепелджийска, Тодор Христосков Рогачев, Константин Тодоров 

Попов и Георги Райчев Райчев.Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър 

относно актуалното състояние на участника, при която установи, че КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 

се представлява от управителен съвет в състав: председател - Елка Николова Каменова – 
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Цанкова, членове - Алекси Младенов Попов, Румен Петров Бурназов, Силвия Михайлова 

Пепелджийска, Тодор Христосков Рогачев, и контролен съвет в състав: Константин Тодоров 

Попов и Георги Райчев Райчев, с оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 

40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която 

участва - съответно за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 

3 (не се разглежда разглежда на този етап). 

3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета 

на други субекти; 

4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва 

подизпълнители; 

5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника. 

6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово 

състояния“, участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, 

който е по-голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №1 и 2 сумирани, с оглед на 

което изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията 

за участие. 

 Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени 

от Кооперация „Панда“, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на 

възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по 

отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за 
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подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото 

предложение от офертата му по обособена позиция № 1 и 2. 

IV.3. Документи за подбор на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД по ОП № 

2 и 3: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител 

(CD) еЕЕДОП за всички обособени позиции, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по Обособени позиции №2 и 3 е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Иван Веселинов Димитров. 

 Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние 

на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, ЕИК: 201557566, при която установи, че 

дружеството се представлява от един управител - Иван Веселинов Димитров, с оглед което 

констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която 

участва - съответно за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. 

3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета 

на други субекти; 

4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва 

подизпълнители; 

5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника. 

6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово 

състояния“, участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, 
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който е по-голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №2 и 3 сумирани, с оглед на 

което изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията 

за участие. 

 Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени 

от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на 

възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по 

отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за 

подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото 

предложение от офертата му по обособена позиция № 2 и 3. 

IV.4. Документи за подбор на участника „Аркон Нет“ ООД по ОП № 2: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител 

(CD) еЕЕДОП за всички обособени позиции, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по Обособени позиции №2 е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Венета Раднева Димитрова и Румен Николов Райков. 

 Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние 

на участника „Аркон Нет“ ООД, ЕИК: 202291072, при която установи, че дружеството се 

представлява от двама управители - Венета Раднева Димитрова и Румен Николов Райков, с 

оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която 

участва - съответно за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 (не се разглежда на 

този етап). 

3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета 

на други субекти; 

4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва 

подизпълнители; 

5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 
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изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника. 

6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово 

състояния“, участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, 

който е по-голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №2, с оглед на което 

изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията за 

участие. 

 Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени 

от „Аркон Нет“ ООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя, 

заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на 

обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, 

комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение 

от офертата му по обособена позиция № 2. 

IV.5. Документи за подбор на участника ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД по 

ОП № 2 и 3: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител 

(CD) еЕЕДОП за всички обособени позиции, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по Обособени позиции №2 и 3 е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Теодора Димитрова Петкова. 

 Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние 

на участника ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, ЕИК: 203419824, при която установи, че 

дружеството се представлява от един управител - Теодора Димитрова Петкова, с оглед което 

констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която 

участва - съответно за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. 
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3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета 

на други субекти; 

4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва 

подизпълнители; 

5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника. 

6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово 

състояния“, участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, 

който е по-голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №2 и 3 сумирани, с оглед на 

което изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията 

за участие. 

 Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени 

от ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и 

тези на възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по 

отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за 

подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото 

предложение от офертата му по обособена позиция № 2 и 3. 

IV.5. Документи за подбор на участника „Принтинг Хаус“ ЕООД по ОП № 3: 

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител  

за обособена позиция № 3, при което констатира следното: 

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по обособена позиция № 3 е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен 

подпис от Цветолюб Лазаров Павлов. 
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 Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние 

на участника „Принтинг Хаус“ ЕООД, ЕИК: 203618776, при която установи, че дружеството се 

представлява от един управител - Цветолюб Лазаров Павлов, с оглед което констатира, че са 

изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на 

други субекти; 

3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители; 

4. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с 

наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване; 

6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“ без да опише притежавания 

от него сертификат, като на върпоса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил „НЕ“. 

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Б. „Икономическо и финансово състояния“, 

участникът е посочил своя конкретен годишен оборот през последните 3 години, който е по-

голям от прогнозната стойност на Обособена позиция №3, с оглед на което изпълнено 

изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.2. от документацията за участие.  

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от 

„Принтинг Хаус“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на 

възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по 
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отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за 

подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото 

предложение от офертата му по обособена позиция № 3. 

V. На закрити заседания, проведени на 31.05.2019г. и 11.06.2019г., комисия в същия състав 

се събра, за да продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници.  

Комисията обобщи извършеното до тук и констатира следното: 

До разглеждане на техническите предложения са допуснати следните участници: 

- по обособена позиция № 1: Кооперация „Панда“; 

- по обособена позиция № 2 „Ивентиво“ ЕООД, „Кооперация „Панда“, „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД, „Аркон Нет“ ООД и ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

- по обособена позиция № 3 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД ООД, ИК „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД и „Принтинг Хаус“ ЕООД 

 

Комисията, в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците и констатира следното: 

V.1.Обособена позиция № 1: 

1. Кооперация „Панда“, оферта с вх. № 72-00-820/19.04.2019г., 12:52 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- Изработка и поставяне на билборд - 5 бр; 

-  Изработка и поставяне на постоянни обяснителни табели (50 см. х 70 см.) – 5 бр; 

- Изработка на рол-банер (80 см. х 200 см) – 10 бр; 

 Кооперация „Панда“ предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени артикули до 

5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за изпълнение на 

заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на предложения дизайн. 
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Кооперация „Панда“ е декларарирал , че доставката и монтажът на билбордовете ще се 

извършат на посочените от Възложителя места съгласно техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника Кооперация „Панда“ до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

V.2.Обособена позиция № 2: 

1.  „Ивентиво“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-807/18.04.2019г., 10:05 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- Брандирани химикалки - 6000 бр; 

-  Конферентни чанти  – 2000 бр; 

- Флаш памет 8Gb – 500 бр; 

 „Ивентиво“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени артикули до 5 

(пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за изпълнение на заявка 

за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на предложения дизайн. 

„Ивентиво“ ЕООД е декларарирал , че доставката и монтажът на билбордовете ще се 

извършат на посочените от Възложителя места съгласно техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Ивентиво“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

2. Кооперация „Панда“, оферта с вх. № 72-00-820/19.04.2019г., 12:52 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 
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Участникът е направил предложение за:  

- Брандирани химикалки - 6000 бр; 

-  Конферентни чанти  – 2000 бр; 

- Флаш памет 8Gb – 500 бр; 

 Кооперация „Панда“ предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени артикули до 

5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за изпълнение на 

заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на предложения дизайн. 

Кооперация „Панда“ е декларарирал , че доставката и монтажът на билбордовете ще се 

извършат на посочените от Възложителя места съгласно техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника Кооперация „Панда“ до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-830/22.04.2019г., 11:11 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- Брандирани химикалки - 6000 бр; 

-  Конферентни чанти  – 2000 бр; 

- Флаш памет 8Gb – 500 бр; 

 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени 

артикули до 5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за 

изпълнение на заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на 

предложения дизайн. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е декларарирал , че доставката и 

монтажът на билбордовете ще се извършат на посочените от Възложителя места съгласно 

техническата спецификация.   

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

19 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

4. „Аркон Нет“ ООД, оферта с вх. № 72-00-832/22.04.2019г., 13:23 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- Брандирани химикалки - 6000 бр; 

-  Конферентни чанти  – 2000 бр; 

- Флаш памет 8Gb – 500 бр; 

 „Аркон Нет“ ООД предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени артикули до 5 

(пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за изпълнение на заявка 

за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на предложения дизайн. „Аркон 

Нет“ ООД е декларарирал , че доставката и монтажът на билбордовете ще се извършат на 

посочените от Възложителя места съгласно техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Аркон Нет“ ООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

5. ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-834/22.04.2019г., 

14:10 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- Брандирани химикалки - 6000 бр; 
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-  Конферентни чанти  – 2000 бр; 

- Флаш памет 8Gb – 500 бр; 

 ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на 

заявени артикули до 5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за 

изпълнение на заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на 

предложения дизайн. ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД е декларарирал , че доставката 

и монтажът на билбордовете ще се извършат на посочените от Възложителя места съгласно 

техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника ИК „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 

V.3.Обособена позиция № 3: 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-830/22.04.2019г., 11:11 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.3. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- информационни стикери за оборудване - 2001 бр; 

-  Изработка и доставка на дипляна (Вариант 1)– 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 2) – 1000 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 3) – 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 4) – 1000 бр.; 

- Брошура (Вариант 1) – 3500 бр.; 

- Брошура (Вариант 2) – 2500 бр.; 

- Брошура (Вариант 3) – 1000 бр.; 

- Плакати А3 – 1000 бр.; 

- Картонени папки – 6000 бр.; 

- Брандирани тефтери – 500 бр.; 
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 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени 

артикули до 5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за 

изпълнение на заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на 

предложения дизайн. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е декларарирал , че доставката и 

монтажът на билбордовете ще се извършат на посочените от Възложителя места съгласно 

техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 3, а именно отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

2. ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-834/22.04.2019г., 

14:10 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.3. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- информационни стикери за оборудване - 2001 бр; 

-  Изработка и доставка на дипляна (Вариант 1)– 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 2) – 1000 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 3) – 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 4) – 1000 бр.; 

- Брошура (Вариант 1) – 3500 бр.; 

- Брошура (Вариант 2) – 2500 бр.; 

- Брошура (Вариант 3) – 1000 бр.; 

- Плакати А3 – 1000 бр.; 

- Картонени папки – 6000 бр.; 

- Брандирани тефтери – 500 бр.; 

 ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на 

заявени артикули до 5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

22 

изпълнение на заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на 

предложения дизайн. ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД е декларарирал , че доставката 

и монтажът на билбордовете ще се извършат на посочените от Възложителя места съгласно 

техническата спецификация.   

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника ИК „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 3, а именно 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 

3. „Принтинг Хаус“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-836/22.04.2019г., 17:09 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно; Приложение 

№ 4.3. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за:  

- информационни стикери за оборудване - 2001 бр; 

-  Изработка и доставка на дипляна (Вариант 1)– 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 2) – 1000 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 3) – 2500 бр; 

- Изработка и доставка на дипляна (Вариант 4) – 1000 бр.; 

- Брошура (Вариант 1) – 3500 бр.; 

- Брошура (Вариант 2) – 2500 бр.; 

- Брошура (Вариант 3) – 1000 бр.; 

- Плакати А3 – 1000 бр.; 

- Картонени папки – 6000 бр.; 

- Брандирани тефтери – 500 бр.; 

 „Принтинг Хаус“ ЕООД предлага срок за предоставяне на дизайн на заявени артикули 

до 5 (пет) работни дни от получаване на заявка. Участникът предлага срок за изпълнение на 

заявка за артикули до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на предложения дизайн. 

„Принтинг Хаус“ ЕООД е декларарирал , че доставката и монтажът на билбордовете ще се 

извършат на посочените от Възложителя места съгласно техническата спецификация.   
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С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Принтинг Хаус“ ЕООД 

до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 3, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

След като Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници, 

което е отразено в настоящия протокол, взе решение да уведоми с писмо с изх.№ 72-00-

1128/11.06.2019г. и оповести на участниците в процедурата, а също и всички останали 

заинтересовани лица, че на 17.06.2019 г., от 12.00 ч. в зала 20 на СУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще пристъпи към отваряне на пликовете, съдържащи 

предлаганите от допуснатите участници ценови параметри за изпълнение. Пликовете с 

предлагани ценови параметри от офертите на участниците, които не отговарят на изискванията 

на Възложителя, няма да бъдат отворени. 

VI. На 17.06.2019 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в сграда 

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, в стая 20, от 12:00 ч. комисията се събра в същия 

състав за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени ценовите предложения на 

допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект 

№BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-

обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позицииОбособена позиция №1: Осигуряване на 

материали за визуализация; Обособена позиция №2: Осигуряване на промоционални 

материали; Обособена позиция №3: Осигуряване на печатни информационни и промоционални 

материали“, открита с Решение РД 40-36/28.02.2019 г., изменено с  Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация 40-41/18.03.2019г. и с уникален номер 

на поръчката в РОП: 00640-2019-0005 

За провеждането на публичното заседание в изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 

ППЗОП на 17.04.2019 г. в профила на купувача бе публикувано съобщение с изх. № 72-00-1128 

от 11.06.2019 г., с което бяха обявени датата, часа и мястото на отварянето на ценовото 

предложение на допуснатите участници. 

Заседанието на комисията започна в 12:10 ч. 

На публичното заседание не присъстваха представители на подалите оферти участници, 

както и средствата за масово осведомяване.  
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Председателят на комисията обобщи още веднъж резултатите от извършеното до тук, а 

именно: 

До разглеждане на отваряне на ценовите предложения са допуснати участниците, както 

следва: 

- по обособена позиция № 1: Кооперация „Панда“; 

- по обособена позиция № 2 „Ивентиво“ ЕООД, „Кооперация „Панда“, „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД, „Аркон Нет“ ООД и ИК „Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

- по обособена позиция № 3 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД ООД, ИК „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД и „Принтинг Хаус“ ЕООД 

След това председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите и обяви следното: 

Таблица № 1 

Обособена позиция № 1 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1 в лева без ДДС 

Кооперация „Панда“ 2 938,30 лв. 

 

Таблица № 2 

Обособена позиция № 2 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 в лева без ДДС 

„Ивентиво“ ЕООД 9 900,00 лв. 

„Кооперация „Панда“ 10 250,00 лв. 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД 

11 500,00 лв. 

„Аркон Нет“ ООД 11 455,00 лв. 

„Св. Георги Победоносец“ 

ЕООД 

10 210,00 

 

Таблица № 3 
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Обособена позиция № 3 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 3 в лева без ДДС 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД 

17 405,10 лв. 

„Свети Георги Победоносец“ 

ЕООД 

17 825,20 лв. 

„Принтинг Хаус“ ЕООД 22 170,10 лв. 

С изпълнението на описаните дейности приключи публичното заседание на комисията. 

VII. Комисията продължи своята работа в същия състав на закрити заседания, 

проведени на 19.06.2019г., 20.06.2019г., 03.07.2019г., 05.07.2019г.  в стая 20 на Ректората на СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

Комисията пристъпи към проверка на документите, съдържащи се в пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците, както следва: 

 Обособена позиция №1: 

1. Кооперация „Панда“: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 2 938,30 лв. без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника Кооперация „Панда“ до по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1. 

 

Комисията установи, че разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, не е приложима, тъй като по 

Обособена позиция №1 има само една оферта, която отговаря на изискванията.  С оглед на 

това, комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците, както следва:  

участници, а именно Кооперация „Панда“. 

Обособена позиция №2: 
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1. „Ивентиво“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 9 900,00 лв. без ДДС.  

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Ивентиво“ ЕООД до по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

2. Кооперация „Панда“: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 10 250,00 лв. без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника Кооперация „Панда“ до по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 11 500,00 лв. лева без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД до 

по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

4. „Аркон Нет“ ООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 
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на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 11 455,00 лв.без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Аркон Нет“ ООД до по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

5. „Свети Георги Победоносец“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.2. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 10 210,00 лв. без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

Комисията приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, като установи, че няма 

предложение на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  С оглед на това, комисията допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата участниците, както следва:  участници, а именно -

„Ивентиво“ ЕООД, Кооперация „Панда“, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, „Аркон Нет“ ООД, 

„Свети Георги Победоносец“ ЕООД; 

Обособена позиция №3: 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.3. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 17 405,10 лв. без ДДС. 
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С оглед изложеното, комисията допуска участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД до 

по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3. 

2. „Свети Георги Победоносец“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.3. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 17 825,20 лв. без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3. 

3. „Принтинг Хаус“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 5.3. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 

на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 22 170,10 лв. без ДДС. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Принтинг Хаус“ ЕООД до по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3. 

Комисията приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, като установи, че няма 

предложение на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  С оглед на това, комисията допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата участниците, както следва:  участници, а именно - „Ди Ем 

Ай Дивелопмънт“ ЕООД, „Свети Георги Победоносец“ ЕООД и „Принтинг Хаус“ ЕООД; 

VIII. На следващо свое заседание, проведено на 22.07.2019г. комисията пристъпи към 

оценка на офертите на допуснатите участници по отделните обособени позиции, съгласно 

критерия за възлагане „Икономически най-изгодна оферта“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП „най-ниска цена“ и направи следното класиране: 
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IX.  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

1-во място: Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-820/19.04.2019г., 12:52 ч.– с 

предложена обща цена 2 938,30 лв. без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1-во място: „Ивентиво“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-807/18.04.2019г., 10:05 ч. – с 

предложена обща цена 9 900,00 лв. без ДДС. 

2-ро място: „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-834/22.04.2019г., 

14:10 ч. – с предложена обща цена 10 210,00 лева без ДДС. 

3-то място: Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-820/19.04.2019г., 12:52 ч.– с 

предложена обща цена 10 250,00 лв. без ДДС. 

4-то място: „Аркон Нет“ ООД оферта с вх. 72-00-832/22.04.2019г., 13:23 ч. – с 

предложена обща цена 11 455,00 лв. без ДДС. 

5-то място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-830/22.04.2019г., 

11:11 ч.– с предложена обща цена 11 500,00 лв. без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

1-во място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-830/22.04.2019г., 

11:11 ч.– с предложена обща цена 17 405,10 лв. без ДДС. 

2-ро място: „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-834/22.04.2019г., 

14:10 ч. – с предложена обща цена 17 825,20 лева без ДДС. 

3-то място: „Принтинг Хаус“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-836/22.04.2019г., 17:09 ч. – с 

предложена обща цена 22 170,10 лева без ДДС. 

Въз основа изложеното, комисията предлага класираните на първо място участници по 

обособените позиции, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-

820/19.04.2019г., 12:52 ч. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Ивентиво“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-

807/18.04.2019г., 10:05 ч. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, оферта с вх. 72-

00-830/22.04.2019г., 11:11 ч. 
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да бъдат определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване 

на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени 

позицииОбособена позиция №1: Осигуряване на материали за визуализация; Обособена 

позиция №2: Осигуряване на промоционални материали; Обособена позиция №3: Осигуряване 

на печатни информационни и промоционални материали“. 

Настоящия протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 

24.07.2019 г. 
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………………………………………………………………………… 
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