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РАЗВИТИЕ НА

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОТОКОЛ

На 04.02.2019 от 10:30 часа в Сградата на Сдружение "Национален алианс за 
социална отговорност", гр. Варна, бул. Княз Борис I №115, се събра комисия в състав:

Председател: Пламена Миленова Господинова с ЕГН: 8911157597, счетоводител 
в НАСО

Членове:
1. Мария Петрова Димова с ЕГН: 8906045632, на длъжност юрисконсулт в НАСО
2. Димитър Костов Димитров с ЕГН:8007061083, специалист обучение и развитие

в НАСО.
Резервни членове:

Анелия Людмилова Атанасова - 8512051075 - координатор в НАСО

определена със Заповед №002/04.02.2019 на Георги Георгиев - Председател на 
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност", да получи, разгледа и оцени 
постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Изработка на информационни материали, визуализация и публичност, изработка на 
филм по три обособени позиции".

Обществената поръчка се проведе, чрез събиране на оферти с обява. На 
07.12.2018 в профила на купувача, бе публикувана обява с Из. № ОП-2/24.01.2019, както 
и всички приложения към нея. В същият ден, към Агенцията за обществени поръчки се 
изпрати информация за публикуване в профила на купувача Обява с Из. № ОП- 
2/24.01.2019, която информация се публикува и в Профила на купувача.
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В определеният срок от Възложителя, за настоящата обществена поръчка са 
подадени :

За позиция 1 - 5 оферти;
За позиция 2 - 4 оферти;
За позиция 3 - 4 оферти.

Всички, те са заведени във входящ регистър на подадените оферти. При приемането 
им, същите са регистрирани, като върху опаковките са отбелязани, пореден номер, дата 
и час на получаването им. Председателят на комисията прие в 10:00 часа на 04.02.2019 
от сътрудник, подадените оферти, като се изготви протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 
от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки. Към протокола 
неразделна част е и копие на Регистъра на получените оферти.

Председателят на комисията откри публичното заседание, на което не присъстваха 
представители на участниците.

Членовете на комисията попълни декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 
Закона за обществени поръчки.

Председателят на комисията обяви участниците, съгласно входящият Регистър на 
подадените оферти, както следва:

№ Наименование Обособена 
позиция

Дата Час

001 Издателска къща „Св. Георги 
Победоносец"

№ 1 28.01.2019 11:00 ч.

002 „Ламбаджиев Стандарт" ООД № 3 29.01.2019 10:30 ч.
003 „Триера Комюникейшънс" ЕООД №3 29.01.2019 14:00 ч.
004 „Приета трейд" ООД №2 31.01.2019 13:00 ч.
005 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД № 1 31.01.2019 13:10 ч.
006 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД № 2 31.01.2019 13:10 ч.
007 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД №3 31.01.2019 13:10 ч.
008 „Хеликс Прес" ЕООД № 1 31.01.2019 13:50 ч.
009 Кооперация„Панда" № 1 31.01.2019 16:00 ч.
010 Кооперация„Панда" № 2 31.01.2019 16:00 ч.
011 „Гиф" ЕООД № 1 31.01.2019 16:10 ч.
012 „Гиф" ЕООД №2 31.01.2019 16:10 ч.
013 „Гиф" ЕООД № 3 31.01.2019 16:10 ч.

Офертите са представените на вниманието на комисията в запечатани, непрозрачни 
опаковки с не нарушена цялост.

Председателят на комисията премина към отваряне на подадените оферти и 
отбелязване на ценовите предложения по реда на тяхното постъпване:
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По позиция 1:

Забележка: Не са разгледани офертите на участниците „Кооперация Панда” и „Хеликс 
прес" ЕООД, за които е установено, че нямат регистрация след извършена проверка в 
Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, на 
следният интернет сайт - http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ .Обособена позиция №1 
е запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

№ Наименование Предлагана цена в лв. без вкл. ДДС
001 Издателска къща „Св. Георги

Победоносец"
14 600.00 лв.

005 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 13 910.00 лв.
011 „Гиф" ЕООД 13 734.00 лв.

По позиция 2:

№ Наименование Предлагана цена в лв. без вкл. ДДС
004 „Приета трейд" ООД 440.00 лв.
006 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 490.00 лв.
010 Кооперация„Панда" 448.61 лв.
012 „ГИФ" ЕООД 430.00 лв.

По позиция 3:

№ Наименование Предлагана цена в лв. без вкл. ДДС
002 „Ламбаджиев Стандарт" ООД 9 900.00 лв.
003 „Триера Комюникейшънс" ЕООД 9 600.00 лв.
007 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 9 980.00 лв.
013 „ГИФ" ЕООД 9 500.00 лв.

Комисията приключи своята публична част на заседанието. В закрито заседание 
продължи да разглежда по същество документите, приложени от участниците в своите 
оферти и установи следното:

По Позиция 1:

- Участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец"
Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.
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Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.
Участник Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.
- Участник „Гиф" ЕООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия

По позиция 2 :
- Участник „Приета трейд" ООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

Участник Кооперация „Панда"

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.
- Участник „ГИФ" ЕООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.
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Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

По позиция 3 :
Участник „Ламбаджиев Стандарт" ООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

- Участник „Триера Комюникейшънс" ЕООД

Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. N9 ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

- Участник „ГИФ" ЕООД
Участникът с представил всички изискуеми от Възложителя документи и офертата му 
отговаря на законовите изисквания, както и на предварително обявените такива по 
Обява с Изх. № ОП-2/04.02.2019 Публикувана на сайта на Сдружение "Национален 
алианс за социална отговорност.

Не са констатирани липси, непълноти или несъответствия.

Предвид гореизложеното, Комисията пристъпи към разглеждане на 
Техническото предложение на участниците, както следва:

По Позиция 1:

Участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец"

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 2 дни.

Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
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Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 2 дни.

- Участник „ГИФ" ЕООД

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 2 дни.

По позиция 2 :
- Участник „Приета трейд" ООД

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 1 ден.

Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 1 ден.

- Участник Кооперация „Панда"

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 1 ден.

- Участник „ГИФ" ЕООД

Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2- 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 1 ден.

По позиция 3 :

- Участник „Ламбаджиев Стандарт" ООД
Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 10 дни.

- Участник „Триера Комюникейшънс" ЕООД
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Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 10 дни.

- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 10 дни.

- Участник „ГИФ" ЕООД
Участникът с предложил към своето Техническо предложение изискуемите от 
Възложителя декларации и е направил следното предложение по показателите К2 - 
„Срок за изпълнение на поръчката" - 10 дни.

Комисията разгледа по същество ценовите предложения на участниците и 
установи, че:

По Позиция 1:

Участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец"

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

- Участник „ГИФ" ЕООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

По позиция 2 :
- Участник „Приета трейд" ООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

Участник Кооперация „Панда"
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Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

- Участник „ГИФ" ЕООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

По позиция 3 :
- Участник „Ламбаджиев Стандарт" ООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

- Участник „Триера Комюникейшънс" ЕООД

Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

- Участник „ГИФ" ЕООД
Участникът е представил ценово предложение в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Предложената цена не надвишава прогнозната такава.

След извършване на гореизложените действия Комисията, премина към оценка 
и класиране по отделните показатели от методиката за оценка на офертите - К1 - 
„Предложена цена" и К2 - „Срок за изпълнение на поръчката".

По Позиция 1:

Участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец"- К1 - 23,52; К2 - 75.
Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - К1 - 24,68; К2 - 75.

- Участник „ГИФ“ ЕООД - К1 - 25; К2 - 75.
По позиция 2 :

Участник „Приета трейд" ООД - К1 - 24,43; К2 - 75.
Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - К1 — 21,94; К2 - 75.
Участник Кооперация „Панда“- К1 - 23,96; К2 - 75.

- Участник „ГИФ“ ЕООД - К1 - 25; К2 - 75.

По позиция 3 :
- Участник „Ламбаджиев Стандарт“ ООД - К1 - 23,99; К2 - 75.
- Участник „Триера Комюникейшънс“ ЕООД - К1 - 24,74; К2 - 75.
- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - К1 - 23,80; К2 - 75.
- Участник „ГИФ“ ЕООД - К1 - 25; К2 - 75.
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След като комисията оцени и класира участниците по отделните показатели от 
методиката за оценка, премина към определяне и класиране на комплексна оценка 
(КО):

КО=К1+К2

По Позиция 1:

- Участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец"- 98,52 точки.
- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - 99,68 точки.
- Участник „ГИФ“ ЕООД - 100 точки.

По позиция 2 :
- Участник „Приета трейд" ООД - 99,43 точки.
- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - 96,94 точки.
- Участник Кооперация „Панда“- 98,96 точки.
- Участник „ГИФ“ ЕООД - 100 точки.

По позиция 3 :
- Участник „Ламбаджиев Стандарт“ ООД - 98,99 точки.
- Участник „Триера Комюникейшънс“ ЕООД - 99,74 точки.
- Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - 98,80 точки
- Участник „ГИФ“ ЕООД - 100 точки.

Участниците се класират по следния начин
Обособена позиция 1

№ Фирма Точки
1 „ГИФ“ ЕООД 100
2 „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 99,68
3 Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ 98,52

По обособена позиция 2
№ Фирма Точки
1 „ГИФ“ ЕООД 100
2 „Приета трейд“ ООД 99,43
3 Кооперация „Панда“- 98,96
4 Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 96,94

По обособена позиция 3
№ Фирма Точки
1 „ГИФ“ ЕООД 100
2 „Триера Комюникейшънс“ ЕООД 99,74
3 „Ламбаджиев Стандарт“ ООД 98,99
4 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 98,80
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Комисията определена със Заповед 002/04.02.2019 на Георги Георгиев 
Председател на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност", предала на 
Възложителя за изпълнители на настоящата обществена поръчка да бъдат:

По Позиция 1 - ГИФ ЕООД

По Позиция 2 - ГИФ ЕООД

По Позиция 3 - ГИФ ЕООД

Настоящият протокол се изготви на основания чл. 97, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки и се представи на Възложителят за 
утвърждаване.

Комисия: 1. Пламена Господинова

2. Мария Димова

3. Димитър Димитров

BG05M90P001-2.011-0010-C01
Проект „Партньорство за по-добър живот“


