
Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 
Инвестиции в хората

АНТОАНЕТА 
/Кмет на СО, ]

Утвърждавам

ПРОТОКОЛ №4/27.01.2015г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 71, ал. 3, във 
вр. с ал. 1, във връзка с чл. 69а от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, във връзка с 
провеждане на открита процедура с предмет: „Дейности по информация и публичност по 
проект „.Администрацията и гражданите — една цел” по Оперативна програма 
„Административен капацитет” /ОПАК/ с приоритетна ос II: „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна 
линия BG051P0002/12/2.2-07, открита с Решение за откриване на процедура по възлагане на 
обществена поръчка № 12 00-169/04.11.2014г. на кмета на район „Слатина**.

На 27.01.2015 г. в 10, 10 часа, в стая № 308, ет. 03 в сградата на районната администрация 
„Слатина” се събра Комисията в състав:

Председател: Емануела Петрова - Главен експерт отдел „ОКСДС”;
Членове:
1. Силва Джелепова -  Зам. -  кмет, район „Слатина”;
2. Антония Стефанова -  секретар на район „Слатина”;
3. Юлия Ангелова- секретар на МКБППМН;
4. Златина Димова -  юрисконсулт на район „Слатина” /резервен член -  на мястото на 

Любомир Миладинов/;
В залата не присъстват представители на участниците в процедурата.
Комисията, на основание чл. 71, във връзка с чл. 69а, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от

ЗОП пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 3 -  „Предлагана
цена” на всеки от участниците по реда на постъпване на офертите:
I. За участник „Мега Комюникейшън” ЕООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа: 

диск и ценово предложение в размер на 4892 лв. /четири хиляди осемстотин деветдесет 
и два лева/ без ДДС; Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от трима 
членове на Комисията;

II. За участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД Плик № 3 -  „Предлагана цена”
съдържа: ценово предложение в размер на 4340 лв. /четири хиляди триста и
четиридесет лева/ без ДДС. Същият не съдържа диск. Документите, съдържащи се в 
Плик № 3, бяха подписани от трима членове на Комисията;

III. За участник „Триера Комюникейшънс” ЕООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” 
съдържа: ценово предложение в размер на 4680лв. /четири хиляди шестотин и 
осемдесет лева/ без ДДС. Същият не съдържа диск. Документите, съдържащи се в 
Плик № 3, бяха подписани от трима членове на Комисията;
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IV. За участник „БГ Man” ЕООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа: диск и ценово 
предложение в размер на 6567 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и седем лева/ без 
ДЦС. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от трима членове на 
Комисията;

V. За участник „Уйкпрес” ООД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа: ценово 
предложение в размер на 4857 лв. /четири хиляди осемстотин петдесет и седем лева/ 
без ДДС. Същият не съдържа диск. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха 
подписани от трима членове на Комисията;

VI. За участник „БенчМарк Груп” АД Плик № 3 -  „Предлагана цена” съдържа: ценово 
предложение в размер на 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Същият 
не съдържа диск. Документите, съдържащи се в Плик № 3, бяха подписани от трима 
членове на Комисията;

Списък с предложените за отстраняване участници от процедурата и основанията 
за отстраняването им -  по чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

1. Комисията предложи участникът „Пловдив тур” ООД да бъде отстранен от
процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
2. Участникът „ЗИГЕЙТ” ООД беше предложен за отстраняване от процедурата на 
основание чл. 69, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП, поради което 
неговите документи не бяха разгледани;
3. Участникът „Далет” ЕООД не е представил в законоустановения срок /5 работни дни/ 
от получаване на Протокол №1 документите, които Комисията е изискала от него, поради 
което същата предложи последният да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. 
69, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 68, ал. 9, във вр. с ал. 10 от ЗОП;

Крайно класиране на участниците в процедурата съгласно чл. 72, ал. 1, т. 5 от

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД;
2. „БенчМарк Груп” АД;
3. „Триера Комюникейшънс” ЕООД;
4. „Уйкпрес” ООД;
5. „Мега Комюникейшън” ЕООД;
6. „БГ Man” ЕООД;

Председател: 1. Емануела Петрова - Главен експерт отдел „рКСДС”; / /? У ~  /  0 7
Членове: /  /  у ? 4/ 7)

2. Силва Джелепова -  Зам. -  кмет, район „Слатина”;  ̂ / ^ ' / ~  & 1 Л  ^
3. Антония Стефанова -  секретар на район „Слатина”. /  f). / — ■%. ̂  ц д  J  &Г 3 3 /7 /)
4. Юлия Ангелова -  секретар на МКБППМ!^ А? p f  3) 'С>/1/0
5. Златина Димова -  юрисконсулт на район „Слатина /резервен член -  на мястото на 

Любомир Миладинов/; ^ /С / . J?r М  ■ /  СИ З в / Я )

ЗОП


