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П РО Т О КОЛ
от дейносrта на комисия , назначена със Заповед Ns РД 14-138/13.10.2014 г. на
Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие,
за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти и класиране на участниците в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава
Осма „а" от Закона за обществените поръчки , за определяне на изпълнител на услуга
с предмет : „Дейности за информация и публичност по проект „ Оптимизиране на
структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен
функционален анализ" по Оперативна програма „Административен капацитет"
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд "

Днес , 13.10.2014 г., в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР ), гр . София , ул. „Екзарх Йосиф" Ns 37, ет. 2, зала 3, в 10:00 часа започна работа
комисията , назначена със Заповед Ns РД 14-138/13.10.2014 г. на изпълнителния директор
на АУЕР, за получаване , разглеждане и оценка на подадените оферти и класиране на
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по
реда на Глава Осма „а" от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за определяне на
изпълнител на услуга с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект

„Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в
резу .iтат

на

извършен

функционален

анализ "

по

Оперативна

програма

„Административен капацитет" 2007-2013, съф j гнансирана от Европейския съюз чрез

Европейскиясоциален фонд".
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на Агенция
по обществени поръчки с уникален код ID 9033970/24.09.2014 г. и на електронната
~

страница на АУЕР , рубрика „Профил на купувача". Крайният срок за подаване на
предложения за участие в процедурата е до 17:30 ч. на 10.10.2014 г.
Комисията, назначена със Заповед Ns РД 14-138/13.10.2014 г. на изпълнителния
директор на АУЕР , в състав:
Председател : Кръстина Казакова — главен експерт „Човешки ресурси", Дирекция „Обща
администрация"

Членове :
Цветомира Кулевска - главен експерт „Национални планове и отчети по енергийна
ефективност и възобновяеми източници на енергия" в Главна дирекция „Координация и
управление по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия"
Даниела Ханджийска — главен юрисконсулт , дирекция „Обща администрация",
започна своята работа в пълен състав.

Комисията започна работа след получаване от деловодството на АУЕР на
входящия регисrьр и подадените 10 (десет) броя оферти за участие в обществената
поръчка . След получаване на офертите членовете на комисията представиха декларации за
обстоятелствата по чл . 35, ал . 1, т. 2— 4 от ЗОП .
Отварянето на офертите се проведе по реда на чл. 68, ал . 3 от ЗОП в публично
заседание , на което присъства г-н Теодор Филипов Филипов - упълномощен представител
на участника „Я.Алексиев" ЕООД, съгласно представено пълномощно . Представителят на
участника се вписа в списък на присъстващите лица на заседанието .

Комисията установи , че офертите са представени в запечатани , непрозрачни, с
ненарушена цялост пликове, получени по съответния ред и в определения в публичната
покана срок : до 17:30 ч. на 10.10.2014 г.

Комисията пристьпи към отваряне на офертите по реда на постьпването им, както

—
следва:

1. „ Реклама Консулт" ЕООД — вх . Ns 0-1/02.10.2014 г., 12:25 ч.
2. Издателска къща „АБ" ЕООД — вх . Ns 0-2/08.10.2014 г., 10:30 ч .
3. „Я .Алексиев " ЕООД — вх. Ns 0-3/08.10.2014 г., 12:40 ч.
4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД — вх . Ns 0-4/08.10.2014 г., 14:15 ч .
5. „Наутилус дизайн" ЕООД — вх . Ns 0-5/09.10.2014 г., 12:20 ч.
6. „Аксиопеа Консулт" ЕООД - вх . Ns 0-6/10 .10.2014 г., 10:05 ч.
7. „Медиа Интеракт" ЕООД - вх . Ns 0-7/10.10.2014 г., 15:10 ч.

8. „Ка Ел офис " ООд - вх . N2 0-8i10.10.2014 г.,16:00 ч.
9. „БенчМарк Груп " АД - вх . Ns 0-9/10.10.2014 г., 17:04 ч .
10. „Дейлайт Консултинг" ЕООД - вх. Ns 0-10/10.10.2014 г .. 17:17 ч .
,)

В изпълнение на чл . 101 г, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на офертите по реда на

постъпването им комисията обяви ценовите предложения на участниците и ценовите и
технически предложения на участниците „Реклама Консулт" ЕООД, Издателска къща
„АБ" ЕООД, „Я .Алексиев" ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт " ЕООД, „Наутилус дизайн "

ЕООД , „Аксиопеа Консулт" ЕООД, „Медиа Интеракт" ЕООД, „Ка Ел Офис" ООД,
„ БенчМарк Груп" АД и „Дейлайт Консултинг" ЕООД бяха подписани от г-н Теодор
Филипов Филипов - упълномощен представител на участника „Я .Алексиев" ЕООД .
При отваряне на офертите по реда на тяхното подаване комисията обяви съдържащите
се в офертите на участниците документи, както следва:
I. Учаrгник „ Реклама Консулт" ЕООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за тьрговския регистьр ;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък-декларация на договори, сходни с предмета на поръчката;
5. Препоръка —1 бр.;
6. Референция — 3 бр.;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ
по ОПАК;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ
по OHAK;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
_

(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС );
10. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
11. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 3 994 лв. без ДДС .

II. Участник Издателска къща „ АБ" ЕООД :
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение от Агенция по вписванията;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък на услугите , еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години ;
5. Удостоверение за добро изпълнение —1 бр.;
6. Референция — 23 бр.;
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7. Декларация за липса на обстоятелства по чл .19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
10. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
11. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 4 810 лв . без ДДС .

III. Участник „Я.Алексиев" ЕООД :
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение от Агенция по вписванията — 2 бр.;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък за изпълнени услуги ;
5. Удостоверение — 2 бр.;
б. Констативен протокол —1 бр.;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по

ОПАК;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
10. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
11. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 4 010 лв . без ДДС .

~

IV. Участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт " ЕООД :
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта — Приложение Ns 1;
3. ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за тьрговския регистьр ;
4. Списък на основните изпълнени услуги ;
5. Референция — 4 бр.;
б. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
9. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
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10. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 4 575 лв . без ДДС .

V. Участник „ Наутилус дизайн " ЕООД :
1. Списьк на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта — Приложение Ns 1;
3. Удостоверение от Агенция по вписванията;
4. Списък на изпълнени договори ;
5. Удостоверение — 3 бр.;
б. Референция — 4 бр.;
7. Препоръка —1 бр.;
8. Извадка от публикация в печатни медии— 2 бр.;
9. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
_

10. Ценово предложение - Приложение N2 3, в размер на 4 395 лв . без ДДС .
11. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
12. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Обшите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл . 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП ;
15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал . 5, т. 2 от ЗОП ;
1 б . Мостри на информационни материали - листовки и химикалка (към офертата не
е приложена описаната в т. 14 от списъка мостра-папка).

~

VI. Участник „ Аксиопеа Консулт" ЕООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Декларация за ЕИК;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък на извършени услуги , сходни с предмета на поръчката;
5. Приемо-предавателен протокол — 4 бр.;
б. Референция — 3 бр.;
7. Декларация за nunca на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 u чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
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10. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
11. Ценово преддожение - Приложение Ns 3, в размер на 4 909, 50 лв . без ДДС .

VII. Участник „Медиа Интеракт" ЕООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта — Приложение Ns 1;
3. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
4. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 5 480 лв. без ДДС .
5. Списък на изпълнени услуги;
б. Препоръка —1 бр.;
7. Референция — 4 бр.;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
_

ОПАК;
9. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл . 47, ал . 5, т. 1 от ЗОП ;
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал . 5, т. 2 от ЗОП ;
12. Декларация за ЕИК.

VIII. Участник „Ка Ел Офис" ООД :
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение от Агенция по вписванията;
3. Удостоверение от НАП за регистрация по ЗДДС ;
_

4. Акт за регистрация по ЗДДС ;
5. Оферта — Приложение Ns 1;
б. Списък на договорите за услуги ;
7. Референция — 7 бр.;
8. Препоръка —1 бр.;
9. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК;
10. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл . 47, ал . 5, т. 1 от ЗОП — 2 бр.;
13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл . 47, ал . 5, т. 2 от ЗОП — 2 бр.;
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14. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
15. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 4 932 лв . без ДДС .

IX. Участник „БенчМарк Груп " АД :
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Декларация за регистрация по ЗТР ;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък на основните договори за услуги ;
5. Референция — 4 бр.;
6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК — 3 бр.;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
_

ОПАК — Збр.;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — 3 бр.;
9. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
10. Ценово пред,пожение - Приложение Ns 3, в размер на 4 300 лв . без ДДС .

Х. Участник „Дейлайт Консултинг" ЕООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение от Агенция по вписванията;
3. Оферта — Приложение Ns 1;
4. Списък на основните услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, за последните три години ;
5. Препоръка — 1 бр.;
6. Приемо-предавателен протокол — 1 бр.;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.19.3. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.5.2. от Общите условия към ДПБФ по
ОПАК ;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
10. Техническо предложение - Приложение Ns 2;
11. Ценово предложение - Приложение Ns 3, в размер на 7 350 лв. без ДДС .

С изпълнение на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието , след което комисията продължи работата си с проверка за съответствие на
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съдържащите се в офертите документи с изискванията на Възложителя , съгласно
публичната покана и документацията за участие в процедурата . Комисията присrьпи към

детайлно разглеждане на офертите по реда на посrьпване, при което, след като
констатира, че представените оферти от „Реклама Консулт" ЕООД с вх . Ns 0-1/02.10.2014
г ., Издателска къща „АБ" ЕООД с вх. Ns 0-2/08.10.2014 г. и „Я .Алексиев " ЕООД с вх . Ns
0-3/08.10.2014 г., отговарят на предварително определените изисквания на Възложителя ,
взе решение да продължи своята работа на 14.10.2014 г. от 14:00 ч . Заседанието на
комисията приключи в 17:30 ч .
Комисията продължи работата си на заседание на 14.10.2014 г., на което разгледа
представените оферти от участниците „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. Ns О4/08.10.2014 г, „ Наутилус дизайн " ЕООД с вх. Ns 0-5/09.10.2014 г. и „Аксиопеа Консулт"
ЕООД с вх. Ns 0-6/10.10.2014 г. При извършената проверка комисията установи , че

офертите на посочените участници съответстват на изискванията на Възложителя,
посочени в публичната покана и документацията към нея . Комисията приключи
заседанието в 17:30 ч. и взе решение да продължи с разглеждането на останалите четири
оферти на 20.10.2014 г. от 9.00 ч .
На заседание на 20.10.2014 г. комисията продължи работата си по разглеждане на
офертите на участниците „Медиа Интеракт" ЕООД с вх . Ns 0-7/10.10.2014 г., „Ка Ел

Офис " ООД с вх. Ns 0-8/10.10.2014 г., „ БенчМарк Груп" АД с вх . Ns 0-9/10.10.2014 г. и
„Дейлайт Консултинг" ЕООД с вх . Ns 0-10/10.10.2014 г.,

за съответствието им с

изискванията на Възложителя , в резултат на което беше установено следното :
1. По отношение на офертата на „ Медиа Интеракт" ЕООД с вх . Ns 0-7/10.10.2014 г.:
1.1.

Не е приложена описаната в списъка на документите, съдържащи се в офертата,

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;
1.2. В ценовото предложение на „ Медиа Интеракт" ЕООД предложената цена за
изпълнение на дейност „Провеждане на откриваща и заключителна пресконференция " в
размер на 1 000 лв. без ДДС - за провеждане на откриваща пресконференция и 1 000 лв.
без ДДС — за провеждане на заключителна пресконференция надхвърля максимално
допустимата стойност на дейносrга, съгласно бюджета на проекта, а именно посочената в

публичната покана и документацията към нея, раздел II. Описание на предмета на
обществената

поръчка.

Условия

за

участие

и

изисквания

на

Възложителя

към

изпълнението на поръчката., т. 4. Прогнозна (максимална) стойност на обществената
поръчка, сума от 1 583,33 лв. без ДДС .
Съгласно изискванията на Възложителя участник , който представи ценова оферта с по-

високи обща или по отделните дейности цени от максимално допустимите стойности
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съгласно документацията , неговата оферта няма да бъде разглеждана и същият ще бъде
отстранен от участие в процедурата .
2. Представените оферти от участниците „Ка Ел Офис " ООД, „ БенчМарк Груп" АД

и „Дейлайт Консултинг" ЕООД съответстват на предварително определените от
Възложителя изисквания .
С оглед гореизложеното и направените на предходните заседания констатации , комисията
взе следното решение :
1. Участниците „ Реклама Консулт" ЕООД, Издателска къща „АБ" ЕUОД,
„Я .Алексиев " ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД , „Наутилус дизайн " ЕООД,
..Аксиопеа Консулт" ЕООД, „Ка Ел Офис " ООД, „ БенчМарк Груп" АД и „Дейлайт
Консултинг" ЕООД да бъдат допуснати до по-натаrьшно участие в процедурата.
2. Участникът „Медиа Интеракт" ЕООД да бъде отстранен от по-натаrьшно

участие в процедурата.
С извършването на гореописаните действия , комисията приключи своята работа по

преценка за съответствие на представените документи с изискванията на Възложителя,
след което продължи работата си с класиране на офертите на допуснатите участници по
предварително обявения критерий за оценка на офертите „най - ниска цена".

Във връзка с гореизложеното , комисията взе следното решение :
1. Класира допуснатите участници , както следва:
На първо място : „ Реклама Консулт " ЕООД с най -ниска предложена цена 3 994
лв . без ДДС ;
На второ място : „Я.Алексиев" ЕООД с предложена цена 4 010 лв . без ДДС ;
На трето място : „ БенчМарк Груп " АД с предложена цена 4 300 лв . без ДДС ;
На четвърто място : „ Наутилус дизайн " ЕООД с предложена цена 4 395 лв. без
ДДС ;
На пето място : „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с предложена цена 4 575 лв .
без ДДС ;
На шесто място : Издателска къща „ АБ" ЕООД с предложена цена -t 810 .зв .
без ДДС ;
На седмо място : „ Аксиопеа Консулт" ЕООД с предложена цена 4 909, 50 лв .
без ДДС ;
На осмо място : „ Ка Ел Офис" ООД с предложена цена 4 932 лв. без ДДС ;
На девето място : „Дейлайт Консултинг" ЕООД с предложена цена 7 350 лв.
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без ДДС .

2. Предлага на Възложителя да възложи изпълнението на поръчка с предмет :
„Дейности за информация и публичност по проект „ Оптимизиране на структурата
на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален

анализ "

по

Оперативна

съфинансирана

от

програма „Административен

Европейския

съюз

чрез

капацитет" 2007-2013,

Европейск i ► я

социален

фонд"

на

класирания на първо място участник „ Реклама Консулт" ЕООД с най -ниска предложена
цена 3 994 лв. без ДДС .

Комисията приключи заседанието в 17.30 ч . и състави и подписа настоящия
протокол, след което го представи за утвърждаване на Възложителя .
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Председател • .... ' ....

. Кръстина Казакова

Членове :
...... .. . ... ............. Цветомира Кулевска
........... ....... ........ Даниела Ханджийска
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