ПРОТОКОЛ №1
Днес, 30.03.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/30.03.2015 год. на
Областен управител на област Бургас в състав: Председател: Валентин Люцканов – Главен
секретар на Областна администрация Бургас и Членове: 1/ Милена Кирова – директор на
дирекция „АПОФУС”; 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.
I. Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи:
Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в открита
процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране
и провеждането на тридневен фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и
туристически продукти в Черноморски басейн”. Поръчката е открита със Заповед № РД-1053/27.02.2015 год. на Областния управител на област Бургас.
Постъпили са 3 (три) броя оферти.
Всички членове на комисията попълниха декларации за съответствие на обстоятелствата
по чл.35 от ЗОП.
При отварянето на офертите, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП присъстват: Петя Димитрова
Ишкиева, упълномощен представител на „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД и Веселин Матеев
Пренеров, представляващ „Тулан Сателайт“ ЕООД.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
Оферта вх. № 26-00-152/27.03.2015 год. е подаденa в 13.15 часа, в непрозрачен плик с
ненарушена цялост, като върху плика е посочена фирмата и адресът на участника, телефон/факс,
e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от „Имидж
Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4,
ет.4, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон
Алкалай. В плика бяха открити три непрозрачни, с ненарушена цялост и надписани плика. Плик
№ 3 – „Предлагана цена”, беше подписан от петимата членове на комисията и представителя на
„Тулан Сателайт“ ЕООД. Съгласно изискванията на закона и условията на Възложителя,
комисията пристъпи към отваряне на плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.
Пликът съдържаше „Техническо предложение”, което беше подписано от тримата членове на
комисията и от представителя на „Тулан Сателайт“ ЕООД.
След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 – „Документи за подбор”. В
плика бяха открити следните документи:
1. Списък на документите, съдържащите се в офертата;
2. Административни сведения за участника;
3. Оферта за изпълнение на обществена поръчка;
4. Удостоверение №20140904105022/04.09.2014г. на Агенцията по вписванията;
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, Приложение №6;
6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществена поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, Приложение №7;
7. Декларация по чл. 51, ал. 1, т.9 от ЗОП, Приложение №8;
8. Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка, Приложение №9;
9. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Приложение №10 – 7 бр.;
10. Декларация за участието на подизпълнители, Приложение №11;
11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, Приложение №14;
1

12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
Приложение №15;
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Приложение №16;
14. Референция по т. 1 към списъка – Приложение № 7;
15. Благодарствено писмо и препоръка по т. 2 към списъка – Приложение № 7;
16. Препоръка по т. 3 към списъка – Приложение № 7;
17. Референция по т. 4 към списъка – Приложение № 7.
Оферта вх. № 26-00-155/27.03.2015 год. е подаденa в 16.28 часа, в непрозрачен плик с
ненарушена цялост, като върху плика е посочен фирма и адресът на участника, телефон/факс, email, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е 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. В плика бяха открити три непрозрачни, с ненарушена цялост и надписани
плика. Плик № 3 – „Предлагана цена”, беше подписан от петимата членове на комисията и
представителя на „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД. Съгласно изискванията на закона и условията
на Възложителя, комисията пристъпи към отваряне на плик № 2 – „Предложение за изпълнение
на поръчката”. Пликът съдържаше „Техническо предложение”, което беше подписано от тримата
членове на комисията и от представителя на „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД.
След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 – „Документи за подбор”. В
плика бяха открити следните документи:
1. Списък на документите, съдържащите се в офертата;
2. Административни сведения за участника;
3. Оферта за изпълнение на обществена поръчка;
4. Удостоверение №20150326113212/26.03.2015г. на Агенцията по вписванията;
5. Техническо предложение и срок, Приложение №4;
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, Приложение №6;
7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществена поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, Приложение №7;
8. Удостоверение по т. 1 към списъка – Приложение № 7 и снимков материал;
9. Удостоверение по т. 2 към списъка – Приложение № 7 и снимков материал;
10. Снимков материал – Удостоверение №3 по т. 3 към списъка – Приложение № 7.
11. Декларация по чл. 51, ал. 1, т.9 от ЗОП, Приложение №8;
12. Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка, Приложение №9;
13. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Приложение №10 – 7 бр.;
14. Декларация за участието на подизпълнители, Приложение №11;
15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Приложение №12;
16. Декларация според чл. 47, ал. 8 от ЗОП, Приложение №13;
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, Приложение №14;
18. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
Приложение №15;
19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Приложение №16;
20. Договор – проект.
Оферта вх. № 26-00-157/27.03.2015 год. е подаденa в 16.44 часа, в непрозрачен плик с
ненарушена цялост, като върху плика е посочен фирма и адресът на участника, телефон/факс, email, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена 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. В плика бяха открити три непрозрачни, с ненарушена цялост и надписани
плика. Плик № 3 – „Предлагана цена”, беше подписан от петимата членове на комисията и
представителя на „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД. Съгласно изискванията на закона и условията
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на Възложителя, комисията пристъпи към отваряне на плик № 2 – „Предложение за изпълнение
на поръчката”. Пликът съдържаше „Техническо предложение”, което беше подписано от тримата
членове на комисията и от представителя на „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД.
След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 – „Документи за подбор”. В
плика бяха открити следните документи:
1. Списък на документите, съдържащите се в офертата;
2. Административни сведения за участника;
3. Оферта за изпълнение на обществена поръчка;
4. Разпечатка на данни от Търговския регистър;
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, Приложение №6;
6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществена поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, Приложение №7;
7. Удостоверение по т. 1 към списъка – Приложение № 7;
8. Удостоверение по т. 2 към списъка – Приложение № 7;;
9. Декларация по чл. 51, ал. 1, т.9 от ЗОП, Приложение №8;
10. Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка, Приложение №9;
11. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Приложение №10 – 8 бр.;
12. Декларация за участието на подизпълнители, Приложение №11;
13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Приложение №12;
14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, Приложение №14;
15. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Приложение №10 – 1 бр.;
16. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
Приложение №15;
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Приложение №16.
С това публичната част на заседанието на комисията приключи, а комисията продължи
своята работа като пристъпи към проверка на съответствието на представените документи с
изискванията на Възложителя.
II. Проверката на постъпилите предложения за съответствието им с изискванията на
закона и възложителя - Областен управител на област Бургас:
При разглеждане на постъпилите предложения, комисията констатира следното:
Офертата 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, не отговаря на изискванията на
възложителя – Областен управител на област Бургас. В плик „Документи за подбор”, в
Декларация по чл. 51, ал. 1, т.9 от ЗОП, Приложение №8 не са описани техническите параметри
на предлаганите щандове, с оглед изискването на Възложителя да бъдат осигурени минимум 100
щанда, с мин. размери ширина: 1.034 мм и височина: 988 мм. В случай, че предложението е за
различни видове щандове, може да се предлага комбинация на не повече от 5 вида щандове.
Предвид факта, че събитието ще се провежда на открито, следва да се предвиди възможност за
покриване на щандовете в случай на дъжд. В офертата да се включи визуализация на
предлаганите щандове.
Офертата, подаденa 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 не отговаря на изискванията
на възложителя – Областен управител на област Бургас. В плик „Документи за подбор”, в
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществена поръчка, изпълнени
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
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стойностите, датите и получателите, Приложение №7 участникът е посочил, че е изпълнил 3
договора с предмет, както следва: «Услуги във връзка с организиране на изложение в гр.
Елхово», «Изграждане на щандове за автоизложение» и «Услуги във връзка с Европейски ден на
труда». Видно от описанието на изпълнените услуги, участникът е изпълнил: монтаж, демонтаж,
наем на щандове; изграждане на щандове; изграждане на щандове и изработка на рекламни
материали. Съгласно утвърдената от Възложителя документация участниците трябва да имат
опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка, изпълнение през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата. Под сходни дейности на предмета на настоящата поръчка се разбират дейности,
свързани с организиране и провеждане на фестивали, семинари и др. С така представения списък
участникът не доказва опит, сходен с предмета на поръчката. На следващо място за «Услуги във
връзка с Европейски ден на труда» не е представено доказателство – удостоверение, референция
или др., а само снимков материал. В Декларация по чл. 51, ал. 1, т.9 от ЗОП, Приложение №8 не
са описани техническите параметри на предлаганите щандове, с оглед изискването на
Възложителя да бъдат осигурени минимум 100 щанда, с мин. размери ширина: 1.034 мм и
височина: 988 мм. В случай, че предложението е за различни видове щандове, може да се
предлага комбинация на не повече от 5 вида щандове. Предвид факта, че събитието ще се
провежда на открито, следва да се предвиди възможност за покриване на щандовете в случай на
дъжд. В офертата да се включи визуализация на предлаганите щандове. Представените от
предложения за подизпълнител Декларация за съгласие за участие като подизпълнител,
Приложение №12 и Декларация според чл. 47, ал. 8 от ЗОП, Приложение №13 не са подпечатани
с печат на юридическото лице.
Офертата подадена 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, съдържа всички задължителни
документи, съгласно изискванията на възложителя.
Съгласно чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, когато комисията установи липса на документи и/или
несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа
грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните
документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на
документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да
представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за
подбор. Ето защо, комисията
Р Е Ш И:
УКАЗВА на участника „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 в срок от пет работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи следните документи:
- информация за техническите параметри на предлаганите щандове;
- визуализация на предлаганите щандове.
УКАЗВА на участника „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 в срок от пет работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи следните документи:
- Доказателства за наличие на опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнение през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни дейности на предмета на
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настоящата поръчка се разбират дейности, свързани с организиране и провеждане на фестивали,
семинари и др. Представянето следва да бъде чрез нов Списък на услугите, които са еднакви или
сходни с предмета на обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, Приложение
№7 и доказателства към него;
- информация за техническите параметри на предлаганите щандове;
- визуализация на предлаганите щандове.
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Приложение №12 и Декларация
според чл. 47, ал. 8 от ЗОП, Приложение №13 подписани и подпечатани.
След изтичане на срока, комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
Настоящият протокол да се публикува в „Профила на купувача“ на интернет страницата на
Областна администрация Бургас и да се изпрати на всички участници.
Комисията приключи работа в 15:30 часа.
Председател : /п/
/Валентин Люцканов/
Членове :1.

/п/
/Милена Кирова /

2. /п/
/Мария Динева /
3. /п/
/Марина Дичева/
4.

/п/
/Георги Николчев/
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