ПРОТОКОЛ №3
Днес, 21.04.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/30.03.2015 год.
на Областен управител на област Бургас в състав: Председател: Милена Кирова – директор
на дирекция „АПОФУС” и членове: 1/Станка Стоянова– Главен юрисконсулт в отдел
„ПНО”; 2/ Мария Динева – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”; 3/ Марина Дичева – главен
експерт в дирекция „АКРРДС“ 4/ Георги Николчев – външен експерт, проведе заседание в
малката зала на ет. 2 в сградата на Областна администрация – Бургас.
Комисията започна работа в 10:00 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта вх.
№ 26-00-152/27.03.2015 год., подадена от „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и
адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския
регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай. Участникът е
представил съгласно указанията по Протокол №2 на комисията, Писмена обосновка за
начина на образуване на предложението по показател П2.1 Идейна концепция за
осъществяване на „умни игри” за фестивала с вх. №91-95-4/1/15.04.2015г. В представената
обосновка участникът пояснява, че предложените от него 7 бр. „умни игри“ ще допринесат
за по-голямо разнообразие в програмата на събитието и ще привлекат по-голям брой
участници, като по този начин в по-голяма степен ще се постигнат заложените по проекта
цели. Отчитайки факта, че за организацията на „умните игри“ не се изисква значителен
финансов ресурс, както и че заложените в проекта цели действително ще се постигнат в поголяма степен, Комисията намира представената писмена обосновка за обективна. Ето защо,
комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до отваряне на ценовото му
предложение, оценка и класиране, поради което комисията

Р Е Ш И:
ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране
предложението на участник с вх. № 26-00-152/27.03.2015 год., подадена от „Имидж
Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка”
№ 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от
Алберта Леон Алкалай. По показател „План за изпълнение на поръчката“ участникът
получава 70 точки, от които 40 точки по подпоказател П2.1 Идейна концепция за
осъществяване на „умни игри” за фестивала и 30 точки по подпоказател П2.2 Осигуряване
на медийно разгласяване на фестивала.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта
вх. № 26-00-155/27.03.2015 год., подадена от Бургаски изложбен център” ЕООД, със
седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в
Търговския регистър с ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев
Кънев. От участникът не е изисквана допълнителна информация. Ето защо, комисията
счита, че участникът следва да бъде допуснат до отваряне на ценовото му предложение,
оценка и класиране, поради което комисията

Р Е Ш И:
ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране
предложението на участник с вх. № 26-00-155/27.03.2015 год., подадена от Бургаски
изложбен център” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I”
№ 29, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102806073, представлявано от управителя
– Костадин Гочев Кънев. По показател „План за изпълнение на поръчката“ участникът
получава 70 точки, от които 40 точки по подпоказател П2.1 Идейна концепция за
осъществяване на „умни игри” за фестивала и 30 точки по подпоказател П2.2 Осигуряване
на медийно разгласяване на фестивала.
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта
вх. № 26-00-157/27.03.2015 год., подадено от „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и
адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския
регистър с ЕИК 203034013, представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров.
Участникът е представил съгласно указанията по Протокол №2 на комисията, Писмена
обосновка за начина на образуване на предложението по показател Писмена обосновка за
начина на образуване на предложението по показател П2.2 Осигуряване на медийно
разгласяване на фестивала с вх. №91-95-4/2/17.04.2015г. В представената обосновка
участникът пояснява, че така направеното предложение е въз основа на дългогодишни
партньорски отношения на управителя Веселин Матеев Пренеров със собственици, главни
редактори и журналисти от регионалните печатни и електронни медии, благодарение на
които са договорени преференциални цени. Отчитайки факта, че за участника са налице
изключително благоприятни условия, както и че заложените в проекта цели действително
ще се постигнат в по-голяма степен, Комисията намира представената писмена обосновка за
обективна. Ето защо, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до отваряне
на ценовото му предложение, оценка и класиране, поради което комисията

Р Е Ш И:
ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране
предложението на участник с вх. № 26-00-157/27.03.2015 год., подадено от „Тулан
Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3
регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203034013, представлявано от управителя –
Веселин Матеев Пренеров. По показател „План за изпълнение на поръчката“ участникът
получава 70 точки, от които 40 точки по подпоказател П2.1 Идейна концепция за
осъществяване на „умни игри” за фестивала и 30 точки по подпоказател П2.2 Осигуряване
на медийно разгласяване на фестивала.
Съгласно утвърдените от Областния управител на област Бургас условия за
провеждане на процедурата и разпоредбите на Закона за обществени поръчки, на комисията
е вменено задължението не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето на
ценовите оферти да обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на
интернет сайта на Областна администрация Бургас в раздел „Профил на купувача“. Ето
защо, комисията

Р Е Ш И:
Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 24.04.2015 от 10,00 часа в
сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1. Да бъде публикувано
обявление за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на интернет сайта на
Областна администрация Бургас в раздел „Профил на купувача“.
Комисията приключи работа в 12:30 часа.
Председател : /п/
/ Милена Кирова /
Членове :1. /п/
/ Станка Стоянова/
2. /п/
/Мария Динева /
3. /п/
/Марина Дичева/
4.

/п/
/Георги Николчев/
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