ПРОТОКОЛ №3
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 –
60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със
Заповед № РД 15 - 625/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител
съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача да разгледа и оцени получените
оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018
и 2019 г.”, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Изработване на различни
видове плакати, покани, сертификати, баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши,
магнити и винили“; Обособена позиция № 2. „Изработване на различни видове дипляни,
брошури, флаери и тениски“
Днес, 01.06.2018 г., 15,30 часа, в стая № 102, в административната сграда на община
Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 625/13.04.2018 г. и Решение № РД 15 - 492/22.03.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен
– Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за
откриване на процедура публично състезание с предмет: „Изработване на материали за нуждите
на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1. „Изработване на различни видове плакати, покани, сертификати,
баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши, магнити и винили“; Обособена позиция №
2. „Изработване на различни видове дипляни, брошури, флаери и тениски“, се събра Комисия в
състав:
Председател: Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“,
Община Сливен
и членове:
1. Дора Чанева – старши експерт, дирекция „Образование култура и връзки с
обществеността“, Община Сливен
2. Николинка Милева – главен счетоводител „Други дейности по културата“, Община
Сливен
3. Любомир Георгиев – главен експерт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община
Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
се събра да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол
№ 2 на комисията, назначена за подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите
оферти по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 492/22.03.2018 г. на заместниккмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на
Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0009.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
На 14.05.2018 г., в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведоми всички
участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с
констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя и определи срок 5 (пет) работни дни за представяне на нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за
отстраняване на констатираните несъответствия в информацията за личното състояние и
критериите за подбор.
В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи следното:
I. Участник № 1 - Военно инвалидна кооперация „Корона”, гр. София е представил в
срок документи, за обособена позиция № 2, с вх. № 3900 - 11/21.05.2018 г., 10:47 часа.
При прегледа Комисията установи следното:
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1.Представен е ЕЕДОП и еЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички
несъответствия констатирани от комисията.
След проверка съответствието на представената документация с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията
ДОПУСКА участника Военно инвалидна кооперация „Корона”, гр. София, до
разглеждане на техническото предложение, за обособена позиция № 2.
II. Участник № 2 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София - комисията не е
констатирала несъответствие или липса на информация, за обособена позиция № 1.
Комисията ДОПУСКА участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София до
разглеждане на техническите предложения, за обособена позиция № 2.
III. Участник № 4 – „Ка Ел Офис” ООД, гр. София е представил в срок документи, за
обособена позиция № 1, с вх. № 4704 - 1783/21.05.2018 г., 10:19 часа.
При прегледа Комисията установи следното:
1.Представен е ЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички несъответствия
констатирани от комисията.
2. Представен е ЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП,
в сила от 1 април 2018 г.
След проверка съответствието на представената документация с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията
ДОПУСКА участника „Ка Ел Офис” ООД, гр. София, до разглеждане на техническото
предложение, за обособена позиция № 1.
IV.Участник № 5 - „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен е представил в срок документи, за
обособена позиция № 1, с вх. № 4704 - 1793/21.05.2018 г., 13:38 часа.
При прегледа Комисията установи следното:
1.Представен е ЕЕДОП и eЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички
несъответствия констатирани от комисията.
След проверка съответствието на представената документация с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията
ДОПУСКА участника „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен, до разглеждане на техническото
предложение, за обособена позиция № 1.
В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа техническите
предложения на допуснатите участници и констатира следното:
I. За Участник № 1 - Военно инвалидна кооперация „Корона”, гр. София:
Особена позиция № 2:
Участникът е представил техническо предложение, за обособена позиция № 2, подписано
и подпечатано, съгласно изискванията.
Предложението на участника съдържа:
1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя – образец - Приложение № 3 и приложение към него;
2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец Приложение № 6;
3. декларация за срока на валидност на офертата - образец - Приложение № 7;
4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - образец - Приложение № 8;
След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение, за обособена
позиция № 2 на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
II. За Участник № 2 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София:
Обособена позиция № 1:
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Участникът е представил техническо предложение подписано, за обособена позиция № 1,
и подпечатано, съгласно изискванията.
Предложението на участника съдържа:
1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя – образец - Приложение № 3 и приложение към него;
2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец Приложение № 6;
3. декларация за срока на валидност на офертата - образец - Приложение № 7;
4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - образец - Приложение № 8;
След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение, за обособена
позиция № 1 на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
III.За Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр. София:
Особена позиция № 1.
Участникът е представил техническо предложение подписано, за обособена позиция № 2,
и подпечатано, съгласно изискванията.
Предложението на участника съдържа:
1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя – образец - Приложение № 3;
2.декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец - Приложение № 5;
3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец Приложение № 6 – 2 броя;
4. декларация за срока на валидност на офертата - образец - Приложение № 7 – 2 броя;
5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - образец - Приложение № 8 – 2 броя;
След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение, за обособена
позиция № 1 на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
IV.За Участник № 5 - „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен:
Обособена позиция № 1:
Участникът е представил техническо предложение подписано, за обособена позиция № 1,
и подпечатано, съгласно изискванията.
Предложението на участника съдържа:
1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя – образец - Приложение № 3;
2.декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец - Приложение № 5;
3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец Приложение № 6;
4. декларация за срока на валидност на офертата - образец - Приложение № 7;
5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - образец - Приложение № 8;
След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение, за обособена
позиция № 1 на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.
Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на Критерий - „най-ниска цена“.
Във връзка с гореизложеното комисията няма да оценява други показатели освен
предложената от участниците цена.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочи следващото си заседание за
07.06.2018 г. в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, стая
№ 102 от 10:30 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения, за
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на допуснатите участници. Комисията
извърши това, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача за датата, часа и
мястото на отварянето.
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Комисията приключи своята работа на 01.06.2018 г. в 16:50 часа, като същата проведе 1
(едно) заседаниe и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр

Комисия:
Пепа Димитрова - Чиликова
Председател на комисията
Дора Чанева
Член на комисията
Николинка Милева
Член на комисията
Любомир Георгиев
Член на комисията
инж. Гинка Тужарова
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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