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в х М РЛ-20-713/04.10.2017г.

ПРОТОКОЛ
от
04 октомври 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП
със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-3010/04.10.2017г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД-211282/12.09.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 804698 с предмет
„Избор на изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по
проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия
терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/.
В 09:00 часа на 04 октомври 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус - 1
на Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки’';
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна;
3. Ива Игнатова - член- Ръководител отдел „Научноизследователска дейност и
доктурантура“ в ИУ-Варна и юрист по проект BG05M2OP001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и
преподаватели - гарант за по-добро бъдеще”.
До 16.30 часа на 03.10.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 8 /осем/ оферти в запечатани и непрозрачни
опаковки, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Инфо трейнинг“ ООД с вх.№ 62.1 ./28.09.2017г. от 15.1 Оч.
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД с вх.№ 62.2./29.09.2017г. от 12.00ч.
„Ей Ди Ви Ейджънси“ ООД с вх.№ 62.3./02.10.2017г. от 11.00ч.
„НАСС Фактор“ ЕООД с вх.№ 62.4./02.10.2017г. от 11.1 Оч.
„Издателска къща АБ“ ЕООД с вх.№ 62.5./02.10.2017г. от 15.30ч.
„АБ Комюникешънс“ ЕООД с вх.№ 62.6./03.10.2017г. от 12.50ч.
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с вх.№ 62.7./03.10.2017г. от 15.35ч.
„Бизнес офис корект“ ЕООД с вх.№ 62.8./03.10.2017г. от 16.1 Оч.

В залата присъства Таня Христова Георгиева - упълномощен представител,
съгласно нотариално заверено пълномощпо от 02.10.2017г. на „АБ Комюникешънс“
ЕООД, участник в процедурата
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ Варна № РД-06-3010/04.10.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 8
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/осем/ броя оферти от „Инфо трейнинг“ ООД, „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „Ей
Ди Ви Ейджънси“ ООД, „НАСС Фактор“ ЕООД, „Издателска къща АБ“ ЕООД, „АБ
Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис корект“
ЕООД, което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6
от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
Съгласно чл.51, от ал.8 до ал.13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записани входящи номера, съответстващи на реда па подаване
на документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Ценовите параметри на
„Инфо трейнинг“ ООД, „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „НАСС Фактор“ ЕООД,
„Издателска къща АБ“ ЕООД, „АБ Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“
ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД бяха в запечатани, непрозрачни пликове в
рамките на опаковката на офертата.
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и плика с „Ценовите параметри“ на „АБ Комюникешънс“ ЕООД и
съвместно с Таня Христова Георгиева „Предложението за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация“ и пликовете с „Ценовите параметри“ на
„Инфо трейнинг“ ООД, „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „НАСС Фактор“ ЕООД,
„Издателска къща АБ“ ЕООД, „АБ Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“
ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД и „Предложението за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация“ на „Ей Ди Ви Ейджънси“ ООД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните
констатации:
1. офертата на „Инфо трейнинг“ ООД по БУЛСТАТ 202318594, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинали);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (■оригинали);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
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образец /Приложение 5/ (»оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ {оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ {оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Инфо трейнинг“ ООД.
2. офертата на „Триера Комюникейшънс“ ЕООД по БУЛСТАТ 175455251, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (<оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ {оригинал)',
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Триера Комю никейтънс" ЕООД.
3. офертата на ,,Ей Ди Ви Ейджънси“ ООД по БУЛСТАТ 200543820, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал)',
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал)',
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-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинали);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (<оригинали);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ {оригинал)',
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал)',
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинали).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал)',
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително н ер едов н ост или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията установи, че ценовите параметри на „Ей Ди Ви
Ейджънси“ ООД не са представени в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ в рамките на опаковката с офертата.
4. офертата на „НАСС Фактор“ ЕООД но БУЛСТАТ 202935204, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал)',
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал)',
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса па пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал)',
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал)',
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал)',
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
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Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „НАСС Фактор“ ЕООД.
5. офертата на „Издателска къща АБ“ ЕООД по БУЛСТАТ 833034039, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (<оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (<оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Издателска къща АБ“ ЕООД.
6. офертата на „АБ Комюникейшънс“ ЕООД но БУЛСТАТ 200964424, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образен /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
5

01.01.01 FM

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „АБ Комюникейшънс“ ЕООД.
7. офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД по БУЛСТАГ 201557566, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за личио състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени линси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД.
8. офертата на „Бизнес офис корект“ ЕООД но БУЛСТАТ 204725667, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
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- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинап);
•
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинач);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовносги или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Бизнес офис корект“ ЕООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
На основание т.22.5. и във връзка с т.23.12. от Описанието на
обществената поръчка и чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с чл.47, ал.З от
ППЗОП, да бъде отстранен от участие в обществената поръчка „Ей Ди Ви
Ейджънси“ ООД с мотив, че участникът е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия по процедурата, а именно, ценовите
параметри на „Ей Ди Ви Ейджънси“ ООД не са представени в отделен, запечатан,
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в рамките на
опаковката с офертата, което представлява включване на елементи, свързани с
предлаганата цена в офертата извън плик с предлаганите ценови параметри.
2.
Да бъдат допуснати до разглеждане . на „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на
участниците „Инфо трейнинг“ ООД, „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „НАСС
Фактор“ ЕООД, „Издателска къща АБ“ ЕООД, „АБ Комюникешънс“ ЕООД, „Ди
Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД.
1.
„Инфо трейнинг“ ООД с вх.№ 62.1 ./28.09.2017г. от 15.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M 20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BGQ5M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.

4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Инфо трейнинг“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
2.

„Триера Комюникейшънс“ ЕООД с вх.№ 62.2./29.09.2017г. от
12.00ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспоргно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис 1” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Инфо трейнинг“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
3.
„НАСС Фактор“ ЕООД е вх.№ 62.4./02.10.2017г. от 11 ЛОч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
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1.

че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информациопно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„НАСС Фактор“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
4.

„Издателска кьща АБ“ ЕООД с вх.№ 62.5./02.10.2017г. от
15.30ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис 1” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
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6.
потвърждава, че оферта е съобразена е изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение иа поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Издателска къща АБ“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
5.

„АБ Комюникейшънс“ ЕООД с вх.№ 62.6./03.10.2017г. от
12.50ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, но заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
3 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M 20P001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варпа, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността иа договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
чс ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„АБ Комюникейшънс“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
6.

„Ди Ем Ай Дивелопмьн г“ ЕООД е вх.№ 62.7./03.10.2017г. от
15.35ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в

ю
01.01.01 FM

обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката на
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствис с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, удовлетворяват изискванията па Възложителя.
7.

„Бизнес Офис Корект“ ЕООД с вх.№ 62.8./03.10.2017г. от
16.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
че ще представи специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
материали и издания, по заявки от Възложителя, свързани с изпълнение на проект
BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в срок от
5 работни дни от подадена заявка от Възложителя.
2.
че ще достави безплатно /без транспортно оскъпяване/ материалите и
изданията, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1.
3.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
4.
предложените технически параметри за подготовката и печата на
сертификатите за обученията, дизайна и доставката на бадж, дизайна и доставката на
информационно- издание във връзка с приключване на дейностите по проекта, дизайна
и доставката на работен тефтер по индивидуален проект, дизайна и доставката па
метален химикал, дизайна и доставката на информационен плакат и дизайна и
доставката на разделители за книга/календарче са съгласно Техническата
спецификация.
5.
че ще използва персонификация по задание на Възложителя.
6.
потвърждава, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
7.
гаранция за изпълнение на поръчката качествено и в пълно съответствие с
предоставената оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Бизнес Офис Корект“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
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ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИГЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на
„Ценовите параметри“ на участниците „Инфо трейнинг“ ООД, „Триера
Комюникейшънс“ ЕООД, „НАСС Фактор“ ЕООД, „Издателска къща АБ“ ЕООД,
„АБ Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис
корект“ ЕООД.
2.
„Ценовите 'параметри“ да се отварят в Конферентна зала 205 в
Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна, бул.”Княз Борис I”
№77, гр.Варна от 09.00 ч. на 09 октомври 2017г. на заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
3.
Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП, възлага на
Председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила
на купувача на Възложителя.

КОМИСИЯ:

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА_ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАНИИ^

1. Владимир4*сгешюв:77.

2. Андрияна Андреева..

3. Ива Игнатова.............
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