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СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕНА КАЧЕСТВОТО

ISO 9001:2008

9002 Варна •бул. ",Княз Борис!" 77 "Телефон 052 643 360 е~Телефакс 052 643 365 "WWw.ue-varna.bg

ПРОТОКОЛ
от

23

март 2018г. за дейността на комисията назначена по реда\чл.51, ал.1 от ППЗОП със

заповед на Зам.-ректора ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-752/2.3.О3.2018г. за разглеждане
и оценка на офертите по р~да 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 № P,Ik21-224/0l.03.2018г. и

публикувана в АОП под уникален номер

832720 с предме~.},Избор на изпълнител за

изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни
издания и материали за ну:Ящите на ИУ-Варна" /код, съгласно общия терминологичен
речник

В

09:00

часа на

23

/CPV /: 7993 3000/.

март 2018г. в Конферентна зала

Икономически университет

-

2Q5

в Учебен корпус

Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис

I"

- 1 на
№ 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

1.

Владимир Новаков -председател- експерт „Обществени поръчки";

2.

доц. д-р Андрияна Андреева

3.

инж.Владко Влаев

-

член

-

член

-

юрисконсулт в -ЩУ

-

Варна;

Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна

дейност" в ИУ-Варна.

До

16.30

часа на 22.03.2018г. в Ректората (стая

Регистъра на обществените поръчки

4

209)

бяха получени и вписани в

/четири/ оферти взапечатани и непрозрачни
1

опаковки, както следва:

1.
2.

3.
4.

„Хеликс Прес" ЕООД с вх.№ 73.1./22.03.2018г .. от 11.ООч.

„ГИФ" ЕООД с вх.Nо 73.2./22.03.2018г. от 13.ЗОч.

„КОРС" ООД с вх.№ 73.3./22.03.2018г. от 13.40.ч.
„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх.№ 73.4./f12.03.2018г. от 14.ООч.

В залата присъстват Галена Вътковска
процедурата и Антон Кръстев

-

-

представител, на „КОРС" ООД участник в

представител на ,,Хеликс прес" ЕООД участник в

процедурата.

Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФМБ на ИУ

Варна № РД-06-752/23.03.2018г. и оповести, че е получи.пот Ректората (стая

209) 4

/четири/ броя оферти от „Хеликс Прес" ЕООД „ГИФ" ЕООД, „КОРС" ООД и „Ди Ем
Ай Дивелопмънт" ЕООД, Ю)ето 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 ат1. l З от ППЗОП членовет~· на коr,1и:сията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

OU!l.01 FM

Комисията констатира, че предадените опаковки на „Хеликс Прес" ЕООД с вх.№

73.1./22.03.2018г. от 11.ООч.,.„КОРС" ООД с вх.№ 73.3./22.03.2018г. от 13.40ч. и „Ди Ем
Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх.№ 73.4./22.03.2018г. от 14.ООч. не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записани входящи номера, съответ~тващи на реда на подаване

на документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Комисията

констатира,

че

предадената

опаковка

на

„ГИФ"

ЕООД

с

вх.№

73.2./22.03.2018г. от 13.ЗОч_ е разпечатана, което представлява нарушение на цялост,
има

записан

входящи

номера,

съответстващ

на

реда

на

подаване

на

документите

съгласно Регистъра на подадените оферти.

Офертите бяха отворени. Ценовите параметри, бяха

в запечатани, непрозрачни

пликове в рамките на опаковката на офертата.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Галена Вътковска

--

представител на „КОРС" ООД, участник в процедурата, подписаха „Предложеннето за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата сп~цификация" и пликовете с
„Ценовите

параметри"

на

„Хеликс

Прес"

ЕООД,

„ГИС1"

ЕООД

Дивелопмънт" ЕООД. Членовете на комисията и Антон Кръстев
„Хеликс

прес"

ЕООД,

у шстник

в

процедурата,

подписаха

-

и

„Ди

Ем

Ай

представител на

„Предложението

за

изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация" и плика с
„Ценовите параметри" на „КОРС" ООД.

След извършване на горепосочените действия пршщючи 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 щ.жументацнята по поръчката.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРI;ОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ~·.:UМИСИЯТА РЕШИ:
1. На основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП въii. връзка с чл.47, ал.2 от

ППЗОП да бъде отстранени от участие в обществената, поръчка „ГИФ" ЕООД <'
мотив, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия по процедурата, ~

именно, че предадената опаf~овка е с нарушена цялост

т.е. е разпечатана.

2. Допуска

до

разrш!ждаие

на

представените

vферти

за

съответствие

с.;

изискванията на Възложителя на „Хеликс Прес" ЕООД; ; 1 КОРС" ООД и „Ди Ем

Ай Дивелопмънт" ЕООД. ,'
Комисията извърши rфоверка за наличие на вписван'-' на „Хеликс Прес" ЕООД,
„КОРС" ООД и „Ди Ем Ай ,Цивелопмънт" ЕООД в Търговския регистър към Агенцията
1

по вписванията и направи следните констатации:

.'

1.

офертата на „Хеликс П11ес" ЕООД по БУЛСТАТ 1031~:2592, съдържа:

- списък на документите, сЪДържащи се в офертата; ' '
- информационен лист, представляващ администратир~;rи сведения за участника по образец /Приложение 1/ <оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за вшш:дността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (орt!гшюли);
- декларация No 1 за лично състояние на участни.к 1 , за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и J:.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (орuгuнш1):.
',

·.1

'

2

„.
„., . ':
~

- декларация

№2 за лично състояние на представлявач},ите участника за липса на

пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2;}}.т.7 от ЗОП/, подписана от

председателя и членовете н~ управителния и контролния съвет на предriриятието

.образец ffiриложение 4/ (орUгинал);

-

по

,

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
\
- декларация за липса на свързаност с друг участник'Jоснование чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /ПришJЖеJ.Ше 7/ (оригинал);
: ,
- декларация за регистрирани в юрисдикции с префере:~tциален данъчен режим по образец ffiрщложедие 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съот,ветствие с техническата
спецификация - по образец ffiриложение 1О/ (оригинал).

образец ffiриложение 5/ (орilгинал);

Установщ1и _липси, ;, непълноти или несъответс'твия на представената
1··

•

информация в офертата, ю.:лючително нередовности или .фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съотв~тствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, нецълноти или несъответствия

на представената информация в офертата на „Хеликс Прес" ЕООД.
f'

'

2. офертата на „КОРС" О()Д по БУЛСТАТ 103524735, сЪД.Ьржа:
- списък на документИ1,е, съдържащи се в офертата;
·
- информационен лис~; представляващ административни сведения за участника по образец/ТТриложение 1/ (оригинал); ·
.
- декларация за съгласие с текста на договора и за валµдността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (ори2и11али);
''
- 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 t,,6 от ЗОП/ - по обрiзец
/Приложение 3/ (оригинал);
~.:
- декларация №2 за л:И:Чно състояние на представляващите участника за липса на
-~··

'

0

~

•

„ \

.

~

.

пречки за сключване на дол;:шор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 Й:_т.7 от ЗОП/, подписана от
председателя и членовете нi управителния и конТролния сЪвет на предприятието - по
образец ffiриложение

1•

'

4/ (оригинал);
- декларация за ползв~:Не на поди:зпълнители /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 ffiриложедие 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец ffiриложение 8/ (оригинал);
- предложение за из!Iълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 1О/ (оригинал).
'

Установени

липси,·.:· непълноти

j

или

несъответt:твия

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 „КОРС" ООД.
·

3

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 в:тидността 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.б от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
3.

офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД по БУЛ~ТАТ

пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/, подписана от
председателя и членовете нэ. управителния и контролния съвет на предприятието

-

по

образец /Приложение

4/ (оригинал);
- декларация за ползвине на подизпълнители /основщше чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
/
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.1О1 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 СЪ•)Тветствие с техническата
спецификация - по образец ~Приложение 1О/ (оригинал).
У стан овени

липси,

непълноти

или

несъответс rвия

на

представената

информация в офертата, в:~ючително нередовности илr:;;фактически грешки:
Приложенията

към

офертата

са

изготвени

в

съответствие

с

представените

в

документацията образци. Комисията не установи липси, Нt'~.::ълноти или несъответствия

на представената информация в офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦIJТИРАНИТЕ КОНСТАТАДИJ1,КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложfнието за изпълнение н:rt.
поръчката в съответствие с техническата спецификация•• на участниците „Хеликс

Прес" ЕООД, „КОРС"

1. -

OOIJ.;

и: „Ди Ем Ай Дивелопмъит" J~ООД.

„Хеш1кс Прес" ЕООД с вх.Nо 73.1.а2.03.2018г.

С предложението за йзпълнение на поръчката в соJответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.

че ще изготш', специализиран дизайн с включена безплатна доставка на

информационно-образоватепни издания и материали, по заявки от Възложителя в
рамките на

12 /дванадесет/ месеца от сключване на договора за юпълнение на обществената
4 /четири/ р'iботни дни от подаден заявка от Възложителя;

поръчка в срок от
2.

че

ще

разрабvтва

допълнителен

специализиран

дизайн

с

включена

безплатна доставка на информационно-образователни изданiтя и материали за нуждите
на ИУ-Варна по ценова ли;::га и/или каталог с включени r~ени, при

5%

отстъпка от

посочените цени;

3.

че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ информационно-

образователни издания и J\/'атериали на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" No 77,
Учебен корпус - 1;

4

съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изПЪШiението на договора за

. 4.

~бществената поръчка в раз~ер яа 5.00% (п;ет процента)
3 ооо~оолв.

/три хиляди лева/;

ei/, стойността на договора . .

.

технически параметри за изданията и материаJппе съгласно Техническата

5.

спещrфикация;
че

6.

1:

ще

изполЗват

·

персонифициращите

.

елем\:iнти

по

приложени

към

документацията по поръчката;

че офертата е· съобразена с изискванията, поqочени в документацията за

7.

участие в поръчката;

че е в състоянпе да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с

8.

предоставената от оферта.

1

·

Комисията приема, че предложението за изпълнение,;~ц. поръчката на участника
„Хеликс Прес" ЕООД, удовлетворява изискванията на ВъзлоЖителя .
.!:
:·:' .
2.
„,КОРС" ООД с вх.№ 73.3./22.03.~2,.018г.
С предложението за изпълнение
на поръчката в съответствие
с техническата
._
.
'

спецификация участникът декларира:
1.
че ще изготвя специализиран дИзайн с вклю~'ена безплатна доставка на
информационно-образователни издания и материали, по 'змвки от Възложителя в
рамките на 12 /дванадесет/ месеца от сключване на договора з~i ~зпълнение на обществената

поръчка в срок от 3 /три/ до 5 lпет/ работни дни от подаден заявка от Възложителя;
2.
че ще разработва допълнителен специалиЗJ;Iран дизайн с включена
безплатна доставка на информационно-образователни издmЬlя и материали за нуждите
на ИУ-Варна по ценова лис-i~а и/или ката.tюг с включени цени/при 10% отстъпка;

з.

че ще достав~ безплатно /без транспортно ос'Кг„дяване/ информационнообразователни издания и ~атериали на адрес: гр. Варна, t>ул. "Княз БорИс 1'' No 77;
Учебен корпус- 1;
·

съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изПЪШiението на договора за

4.

обществената поръчка в ра:~мер на

5.00%

(пет процента) щr стойността на договора

3 000.ООлв. /три хиляди лева/;

·

технически паrаметри за. изданията и материалите съгласно Техническата

5.

спецификация;
·
6.
че .ще изпоЛзват . персонифициращите елеl\tенти по приложени към
докум~нтацията по поръчката;

че офертата е':съобразена с изискванията, посочени в документацията за

7.

участие в.поръчката;

f ..:. . ,

че е в състоян~е да изпълни качествено поръчгсата в пълно съответствие с

8.

предоставената от оферта.

,'·

.„

Комисията приема, че предложението за изпълнение. на поръчката на участника
„Хеликс Прес" ЕООД, удовцетворява изискванията на Възлажителя.

3.

„Ди Ем АйДивелопмънт" ЕООД с вх.№ 73.4./22.03.2018г.

С предложението за изпълнение на поръчката в съФтветствие с техническата

спецификация участникът декларира:
1.

че ще изготвя специализиран дизайн с включена безплатна доставка на

Информационно-образователни издания и материали, по ' заявки от Възложителя в
рамките на

12 /дванадесет/ месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената
поръчка в срок от 5 /пет/ рабоh~и дни от подаден заявка от Възложителя;
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2.

че

ще

разработва

допълнителен

специализиран

дизайн

с

включена

безплатна доставка на информацион:но-образователни издания и материали за нуждите

на ИУ-Варна по ценова листа и/или каталог с включени цеш t; при

з.

10% отстъпка;

че ще. доставя:' безплатно /без транспортно оскъпяване/ информационно-

образователнц издания и материали на адрес: .гр. Варна, бул~ "Княз Борис Г'
Учебен корпус
4.

No 77,

- 1;

съгласие да пrедстави гаранция, обезпеч8.ваща изпълнението на договора за

обществената поръчка в размер на

5.00%

(пет процента)· от стойността на договора

3 000.ООлв. /три хиляди лева:';
s.
технически параметри

за изданията и материар:и:те съгласно Техническата

-

спецификация;
6.

че ще изriо:пзват персонифициращите елементи по

цриложени към

документацията по поръчката;

7.

че офертата е съобразена с изискванията, посочени в документацията за

участие в поръчката;

s.

че е в състоян

ie

да изпълни качествено поръ~1ката в пълно съответствие с

предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника

„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕДИТИРАНИТЕКОНСТАТАЦИИКОМИСИЯТА РЕШИ:
1.

Да

бъдат

допуснати

до

разглеждане,

цценка

и

кл:а~ирцне

на

„Ценовите параметри" на участниците „Хеликс Прес" ЕООД, „КОРС" ООД и „Ди
Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД.
2.

„Ценовите п·~1раметри" да се отварят в ·Конферентна зала

Учебен корпус

- 1

№77, гр.Варна от

на И:кuномически университет

09.00

Ч• на

29

март

2018r.

-

205

в

В~рна, бул."Княз .Борис 1н

на заседание, на което могат да

присъстват участниците в процеду,:рата или техни упълномощени представители,
както и представители на ередствата за масово осведом1щане.

3.

Съгласно ,Н:Зiiскванията на. чл.

57,

ал.Зс(от ППЗОП, възлага на

Председателя на коми~n.ята да организира обявяването~~~ датата, часа и мястото

-\

на отваряне на ценовите napaмeтJ>!l, чрез публикуване ,на. съобщение в Профила
на купувача на Възложип~~'IЯ.

КОМИСИЯ:
\

.~;

-----2.

3. Владко Влаев ................. „.
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