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ДОКЛАД
от 19.10.20 1.7г.

:

ОТНОСНО: Резултатите от 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
BG05M 20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението нз студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъде.1.
/код, съгласно общия
терминологичен речник /CPV/: 7993 30 J0/.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. СТОЯНОВ,
Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-3010/04.10.2017г.
комисия 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”,
е разгледала, оценила офертите по реда на тяхното постъпване и е класирала
участниците по горецитираната процедура.
За резултатите от разглеждането, оценката на офертите по реда на тяхното
постъпване и класирането на участниците са изготвени 2 /два/' броя протоколи за етапите
от работата на комисията, съотзетно:
Протокол вх.№ РД-20-713/04.10.2017г.;
Протокол №2 вх. РД-20-762/19.10.2017г..
които Ви предоставяме за утвърждаване на основание члА 81, ал.5 от ЗОП.
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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 къша 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.

При първото заседание в залата присъства Таня Христов^ Георгиева - упълномощен
представител, съгласно нотариално заверено пълномощно от 02.10.2017г. на „АБ
Комюникешънс“ ЕООД, участник в процедурата.
В резултат на отваряне и разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя и след извършване на проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписваният, комисията не установи
липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертите 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. Комисията установи, че ценовите ifьраметри 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 и взе следните
решения:
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.
След разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация“ на участниците „Инфо чрейнинг“ ООД, „Триера
Комюникейшънс“ ЕООД, „НАСС Фактор“ ЕООД. „Издателска къща АБ“ ЕООД, „АБ
Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД,
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комисията прие, че предложенията за изпълнение
изискванията на Възложителя и взе следните решения:

на

поръчката удовлетворяват

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 Ксмюникешънс“ 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 ПП3011, 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.
Участниците в процедурата бяха уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите параметри с писмо изх. № РД-21-1398/04.10.2017г/, което в съответствие с
<
■ъ
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОГ1 и решение на комисията но протокол вх. № РД-20713/04.10.2017г. беше публикувано на интернет страницата на Възложителя в рубриката
„Профил на купувача“ на 04.10.2017г.
При отварянето на ценовите параметри в залата присъства Таня Христова Георгиева
- упълномощен представител, съгласно нотариално заверено пълномощно от 02.10.2017г.
на „АБ Комюникешънс“ ЕООД, участник в процедурата.
Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното постъпването
и бе оповестено тяхното съдържание, както следва:

'
Оферта №
?.

№
по ред

' *.-С. '» •
.» •

1

вх.№ 62.1./28.09.2017г. от 15.10ч.

2

вх.№ 62.2./29.09.2017г. от 12.00ч.

3

вх.№ 62.4./02.10.2017г. от 11.1 Оч.

4

вх.№ 62.5./02.Ю.2017г. от 15.30ч.

5

в х .№
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62.6./03.10.2017г. от )2.50ч.

f Участник

„Инфо
трейнинг“
ООД
„Триера
Комюникейшънс“
ЕООД
„НАСС
' Фактор“
ЕООД
„Издателска къща АБ“
ЕООД
„АБ Комюнчкешънс“
ЕООД

Предлагани
ценови
параметри
в лева без вкл.
ДДС
5 438.00
5 200.00

8 600.00
9 340 00
9 730.80

6

вх.№ 62.7./03.10.2017г. от 15.35ч.

7

в х .№

62.8./03.10.2017г. от 16.10ч.

„Ди

Ем
Ай
Дивелопмънт“
ЕООД
„Бизнес офис корект“
ЕООД

4 762.50

5 174.50

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
съотношението на предложената от допуснатите до класиране участници ценови
параметри със средната стойност на останалите участници.
Рез)^лтати от проверката по чл.72 от ЗОП
Статут на
предложени
Средна
ето
стойност
/благоприят
Ценово
предложен
но или
на
останалите
,
неблагопри
ие
участници
ятно/

„Инфо трейнинг“ ООД
„Триера Комюникейшънс“
ЕООД
„НАСС Фактор“ ЕООД
„Издателска
къща
АБ“
ЕООД
„АБ Комюникешънс“ ЕООД
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“
ЕООД
„Бизнес офис корект“ ЕООД

5 438.00
5 200.00

7 134.63
7 174.30

8 600.00
9 340.00

6 607.63

9 730.80
4 762.50

6419.17

5 174.50

6 484.30

7 247.22
7 178.55

благоприятно
благоприятно

%
благоп
риятност
спрям
0
средна
стойн
ост
23.78
27.52

неблагоприятно
неблагоприятно

п/а
п/а

неблагоприятно
благоприятно

п/а
34.285

благоприятно

27.917

Комисията установи, че ценовите параметри, предложени за изпълнение на
обществената поръчка от „Инфо трейнинг“ ООД, „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „Ди
Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД са с повече от 20 на сто
/съответно 23.78%; 27.52%, 34.285% и 27.917%/ по-благоприягни от средната стойност на
ценовите параметри на останалите участници и взе следното решение:
На основание чл.72, ал.1 от ЗОП участниците „Инфо трейнинг“ ООД, „Триера
Комюникейшънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис корект“ ЕООД
да представят подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените
цени в 5-дневен срок от получаване на искане за това.
С писма изх. М о РД-21-1405/09.10.2017г., РД-21-1406/09.10.2017г., РД-211407/09.10.2017г. и РД-21-1408/09.10.2017г., комисията изиска от „Инфо трейнинг“ ООД,
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис
корект“ ЕООД предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
4
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предложените цени. Доставката на писмата от куриерската компания беше извършено,
както следва:
на „Инфо трейнинг“ ООД - 10.10.2017г.;
на „Триера Комюникейшьнс“ ЕООД - 10.10.2017г.;
на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - 10.10.2017г.;
на „Бизнес офис корект“ ЕООД - 13.10.2017г.

»'

В рамките на определения срок бяха представени:
с вх.№ 62.9./13.10.2017г.-10.ЗОч. от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД,
с вх.№ 62.10./13.10.2017г.-10.ЗОч. от „Инфо трейнинг“ ООД,
с вх.№ 62.11./18.04.2017г.-15.ЗОч. ог „Бизнес офис корект 4 ЕООД,
подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените цени. След
като детайлно се запозна с тях и ги оцени положително по техните пълнота и обективност,
комисията прие за достатъчни и взе следните решения:
На основание чл.107, т.З от ЗОП да бъде отстранен г-т участие в обществената
поръчка „Триера Комюникейшънс“ ЕООД с мотив, че участникът не е представил в срок
/до 17.10.2017г./ обосновка за начина на образуване на предложените цени,
представляващи 27.52 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите
параметри на останалите участници.
Да бъдат допуснати до разглеждане и оценка на ./Ценовите параметри“ на
участниците „Инфо трейнинг“ ООД, „НАСС Фактор“ ЕООД, „Издателска къща АБ“
ЕООД, „АБ Комюникешънс“ ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и „Бизнес офис
корект“ ЕООД.
1.
Участникът „Инфо трейнинг“ ООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
2.
Участникът „НАСС Фактор“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
•
•
3.
Участникът „Издателска къща АБ“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
. s- .
.
: V. .
4.
Участникът „АБ Комюникешънс“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редозна, не надвишава п р ед ад ен и я финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е п о д п и с а н о от управляващия
5
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предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
5.
Участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е представил ценови
параметри в оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира,
че предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
6.
Участникът „Бизнес офис корект“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени.
По отношение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“
ЕООД отговаря на всички предварително оповестени изисквания на Възложителя и
съгласно определения критерий за оценка на икономически най-изгоднага оферта въз
основа на най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/е предложил най-ниска цена.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА
КЛАСИРА УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:
Първо място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
Второ място: „Бизнес офис корект“ ЕООД
Трето място: „Инфо трейнинг“ ООД
Четвърто място: „НАСС Фактор“ ЕООД
Пето място: „Издателска къща АБ“ ЕООД
Шесто място: „АБ Комюникешънс“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия доклада да бъде
предложено сключване на договор с предмет „Избор на изпълнител за изработка, дизайн и
доставка на рекламни материали по проект BG05M20P001 -2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за подобро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/ на „Ди Ем
Ай Дивелопмънт“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 201557566, съгласно предложението за
изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.
С оглед законосъобразно го прилагане на чл.181, ал.5 от,ЗОП, Ви информираме, че в
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад и протоколите от дейността, имате
право да приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-063010/04.10.2017г., чрез утвърждаване на настоящия доклад и протоколите и да издадете
окончателно Рещение по реда на чл.181, ал.6 от ЗОП или да прекратите процедурата при
условията на чл.110 от ЗОП. При констатирани от Ваша страна нарушения в работата на
комисията, които могат да бъдат отстранени без да се налага прекратяване на
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процедурата, документите но процедурата следва да бъдат върнати на комисията с
указания за отстраняване на допуснатите нарушения.
Приложения към настоящия доклад:
1. Входящ регистър на офертите.
2. Протокол вх.№
РД-20-713/04.10.2017г. и Протокол №2 вх.№
762/19.10.2017г.
3. Оферти - 8 броя.
4. Документация по процедурата.

РД-20-

КПМ ИГИЯг

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ

2. Андрияна Андреева . Щ Ш ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3. Ива Игнатова
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