ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” 3, тел./факс: 066/ 801 277, e-mail: project@centralbalkan.bg

ПРОТОКОЛ
№ 4 /04.11.2019 г.

Днес, 04.11.2019 г. в 11:30 часа, в стая 301, III етаж, в Централен офис на Дирекция
„НП Централен Балкан“, комисията, назначена със Заповед № РД МВ 23/ 25.09.2019 г.,
изменена със Заповед № РД МВ 23(1)/22.10.2019 г. на Директора на Дирекция „НП
Централен Балкан“, за провеждане на „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”, открито с Решение №
РД МВ 19/02.09.2019 г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан “ за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по
дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни)
по дейности №№ 3, 5 и 12 от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и
опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан",
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", само по отношение на Обособена
позиция №1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и
табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности
№№ 3, 5 и 12“, съгласно предварително обявените условия на Възложителя, проведе
закрито заседание във връзка с чл.72 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.58, ал.1
от Правилника за Прилагане на Закона за oбществените поръчки (ППЗОП) за продължаване с
разглеждането на офертите на допуснатите до този етап участници.
Комисията заседава в пълен състав, както следва:
Председател:
адв. Ганка Андонова Йост – правоспособен юрист, адвокат, вписан в Адвокатска
колегия – Варна, външен експерт;
и членове:
1. Антон Христов Станчев – Директор на Дирекция „БКО“, ДНПЦБ, Ръководител на
екипа за управление на проекта (ЕУП), с професионална квалификация – биолог;
2. Лемоня Апостолос Делуди - Главен експерт в Дирекция „Административна,
финансова и правна дейност“ (ДАФПД), ДНПЦБ, член на ЕУП – Счетоводител, с
професионална квалификация – икономист
Комисията пристъпи към разглеждане на представената подробна писмена
обосновка от участника - „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566.
Установи се, че с Протокол №3/ 22.10.2019год. на комисия, назначена със Заповед №
РД МВ 23/ 25.09.2019 г., изменена със Заповед № РД МВ 23(1)/ 22.10.2019 г. на Директора
на Дирекция „НП Централен Балкан“, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията е решила
да се изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена за
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изпълнение на поръчката в срок от 5 дни, считано от датата на получаване на искането от
участника: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566.
С писмо изх.№ 92 МВ 66/22.10.2019 г., подписано от Председателя на комисията е
изискана на основание чл.72, ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за начина на
образуване на предлаганата цена за изпълнение на поръчката от участника: „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566.
В рамките на указания срок, участникът - „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД,
гр. София, ЕИК 201557566 е представил обосновка с вх. №92 МВ 68/28.10.2019 г.
В нея, той посочва, че ценовата им оферта за изпълнението на дейностите,
предмет на обществената поръчка е формирана на база избраните от екипа им
технически решения за реализиране на задачите, както и на база наличието н а
изключително благоприятни условия. Изброява като такива условия следните
обстоятелства, а именно:
1. Изтъква се факта, че „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД разполага с
необходимите технологични и човешки ресурси за успешното реализиране на
всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка. "Ди Ем Ай
Дивелопмънт" ЕООД от основаването си до момента е работила, както по пълното
ПР обслужване на своите клиенти, така и като подизпълнител и основен изпълнител
на дейности по различни проекти. Един от основните им ангажименти е провеждане
на кампании за осигуряване на популяризирането на дейностите на техните
клиенти.
2. Изтъква също, че за изпълнението на задачите „Ди Ем Ай Дивелопмънт"
ЕООД разполага с екип от високо-квалифицирани експерти с доказан опит в
областта на подготовка на рекламни, информационни и печатни материали, дизайн,
предпечат и печат на материали, опит в областта на изпълнението на кампании за
изработка на рекламни материали, кампании за осигуряване на информация и
публичност на проекти свързани с организиране и провеждане на публични
събития, реализиращи се с финансовата подкрепа на фондовете на ЕС, кампании в
интернет.
3. Отбелязано е че, „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД притежава сертификат за
качество ISO 9001:2015, според който се осъществява цялата печатна дейност на
компанията. Сертификатът гарантирал, че всички процеси се изпълняват спрямо
съществуващите изисквания и отговарят на стандартите за качество на печатната
продукция.
4. Обстоятелствено е пояснено, участникът притежавал и собствена печатна
база, която разполагала със съвременни средства и машини за изработка на различни
видове печатни материали. Печатната им база била оборудвана с Офсетова Дигитална
машина HEIDELBERG QUICK MASTER DI46, Сгъвачна машина GUK FA52/4/2K R5;
широкоформатен принтер MIMAKIJV3-160SP Термолепачна машина Horizon BQ 260 ;
Книговезки нож Wohlenberh 76 SPM; Автоматична щанца Heidelberg Cylinder,
дигитална копирна машина KONICA MINOLTA bizhub PRO С650р-) и други.
5.Не на последно място се посочва и обстоятелството, че „Ди Ем Ай
Дивелопмънт" ЕООД е специализирана и в производството на печатни и рекламни
материали и реализирането на различни проекти свързани с публичност и реклама.
Изработката на печатни, информационни и рекламни материали е една от
дейностите, при които „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД има конкурентно предимство
по отношение на предлаганите цени. Това е така, тъй като разполагали със собстве на
печатна база и притежавали всички необходими специализирани машини за печат,
което на практика им дава конкурентно предимство по отношение на предлаганите
цени.
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6. Участникът изяснява, че при изпълнението на задачите, включени в
предмета на обществената поръчка, всички дейности ще се извършват от експерти,
притежаващи съответния опит и квалификация, като те щели да бъдат отговорни и
щели да следят за логическата последователност при изпълнението на дейностите и
за тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в
техническата спецификация. При реализиране на дейностите, работа на екипът на
„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД щял да се основава на координацията и
управлението на Ръководителя на екипа, който ще следи за качественото и
навременно изпълнение на всяка дейност.
В останалата част от представената обосновка, участникът е направил ясни и
подробни работни анализи по отношение на всеки един от артикулите в доставката,
предмет на обществената поръчка, като към тях е представил и конк ретни и относими
доказателства, които обосновават предложените от него отделни цени на артикулите
и от там и общата цена за изпълнение на поръчката.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Приема представената писмена обосновка от участника „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566 и го допуска до по – нататъшно
участие в процедурата, при следните мотиви:
Комисията счита, че участникът реално и обективно е обосновал предложената от него
цена за изпълнение на доставката, позовавайки се на обстоятелствата по чл.72, ал.2, т.2,
предл.2 от ЗОП, а именно: Подробно и ясно обосновава изключително благоприятното
условие, че
„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД е специализирана компания в
производството на печатни и рекламни материали и реализирането на различ ни
проекти свързани с публичност и реклама. Изработката на печатни, информационни и
рекламни материали е една от дейностите, при които „Ди Ем Ай Дивелопмънт"
ЕООД има конкурентно предимство по отношение на предлаганите цени, тъй като
разполагат със собствена печатна база и притежават всички необходими
специализирани машини за печат, което на практика им дава конкурен тно предимство
по отношение на предлаганите крайни цени. В тази връзка и след разглеждане на
представените доказателства от страна на участника, комисията счита че участникът
притежава собствена печатна база, която разполагала със съвременни средства и
машини за изработка на различни видове печатни материали. Печатната им база,
съобразно представените доказателства за собственост е оборудвана с Офсетова
Дигитална машина HEIDELBERG QUICK MASTER DI46, Сгъвачна машина GUK
FA52/4/2K R5; широкоформатен принтер MIMAKIJV3-160SP Термолепачна машина
Horizon BQ 260 ; Книговезки нож Wohlenberh 76 SPM; Автоматична щанца Heidelberg
Cylinder, дигитална копирна машина KONICA MINOLTA bizhub PRO С650р-) и други
подобни, което съотнесено към представените подробни работни анализи по
отношение на всеки един от артикулите в доставката, води до извода за пълнота и
обективност на представената обосновка и наличието на доказано изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите, предмет на
обществената поръчка. Следователно, при доказана пълнота и обективност при
калкулиране на единичните цени на отделните артикули в доставката, ч рез
описателната им част от стр.6 до стр.8 от представената обосновка, съотнесена към
представените като доказателства – сертификат за качество, ценови листи, договори и
фактури, като доказателства за собственост на необходимото специализирано
техническо оборудване, може да се изведе извода за пълнота и доказаност на
предложената от участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК
201557566, крайна обща цена за изпълнение на поръчката.
Поради гореизложеното, комисията счита, че
участникът „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566 е представил пълна и обективна
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подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на
поръчката, по смисъла на чл.72, ал.3, предл.1 от ЗОП, във връзка с обстоятелствата по
чл.72, ал.2, т.2, предл. 2 от ЗОП, а именно - наличието на доказано изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите, предмет на
обществената поръчка, като твърденията на участника са подкрепени и от достатъчно
писмени доказателства, които обосновават крайната предлагана цена.
Отделно от горното, Комисията не установи наличието на обстоятелства по
чл.72, ал.4 и ал.5 от ЗОП.
Ето защо, помощният орган на Възложителя, счита че представената писмена
обосновка на участника - „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК
201557566 следва да бъде приета и същият да бъде допуснат до участие в класирането.
Комисията пристъпи към прилагане на утвърдената МЕТОДИКА за определяне
на комплексната оценка на офертите, по отношение на ценовото предложение на
допуснатите до този етап оферти.
1.ОФЕРТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И„ФОКАС 2” ЕООД, ЕИК 175257807:
Оценяване по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно методиката за оценка, максималният брой точки, който един участник може
да получи по този показател в комплексната оценка е 60 точки.
Показател 2 (П2) = обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката съгласно
ценовата оферта на участника се изчислява, както следва:
най-ниска предложена обща цена за изпълнение на поръчката от допуснат
участник
П2 = 60 х --------------------------------------------------------------------------------------------------------предложена обща цена за изпълнение на поръчката от участника
или
П2 = 60 х 137 510.00 / 199 144.00 = 41,43т.
Следователно, по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“, участника получава
41,43 точки.
2.ОФЕРТА ОТ „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 201557566:
Оценяване по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно методиката за оценка, максималният брой точки, който един участник може
да получи по този показател в комплексната оценка е 60 точки.
Показател 2 (П2) = обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката съгласно
ценовата оферта на участника се изчислява, както следва:
най-ниска предложена обща цена за изпълнение на поръчката от допуснат
участник
П2 = 60 х --------------------------------------------------------------------------------------------------------4

предложена обща цена за изпълнение на поръчката от участника
или
П2 = 60 х 137 510.00 / 137 510.00 = 60 т.
Следователно, по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“, участника получава
60 точки.
3.ОФЕРТА ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
Оценяване по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно методиката за оценка, максималният брой точки, който един участник може
да получи по този показател в комплексната оценка е 60 точки.
Показател 2 (П2) = обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката съгласно
ценовата оферта на участника се изчислява, както следва:
най-ниска предложена обща цена за изпълнение на поръчката от допуснат
участник
П2 = 60 х --------------------------------------------------------------------------------------------------------предложена обща цена за изпълнение на поръчката от участника
или
П2 = 60 х 137 510.00 / 189 123.00 = 43,63 т.
Следователно, по Показател 2 (П2) „Обща цена в лева без ДДС“, участника получава
43,63 точки.
Комисията пристъпи към прилагане на утвърдената МЕТОДИКА за определяне
на комплексната оценка на офертите – комплексно оценяване на допуснатите до този
етап оферти.
1.ОФЕРТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕ „КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ В
НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И„ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК
175257807:
Съгласно методиката за оценка, класирането на допуснатите до оценка оферти се
извършва на база получената от всяка оферта „Обща комплексна оценка” (К). Максималния
брой точки, които участника може да получи е 100 точки.
„Общата комплексна оценка” (К) на всеки един участник се изчислява по следната
формула:
К = П1 + П2
Където П1 е Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” , а П2 е
Показател „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно Протокол № 2/17.10.2019 г. по Показател „Срок за изработка и доставка на
предлаганите артикули ” - П1, участника е получил 40 точки.
Съгласно настоящия протокол по Показател „Обща цена в лева без ДДС“ – П2, участника е
получил 41,43т.
или
К = П1 + П2 = 40 + 41,43 = 81,43 точки.
Участникът, след комплексно оценяване на офертата получава 81,43 точки.
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2.ОФЕРТА ОТ „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 201557566:
Съгласно методиката за оценка, класирането на допуснатите до оценка оферти се
извършва на база получената от всяка оферта „Обща комплексна оценка” (К). Максималния
брой точки, които участника може да получи е 100 точки.
„Общата комплексна оценка” (К) на всеки един участник се изчислява по следната
формула:
К = П1 + П2
Където П1 е Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” , а П2 е
Показател „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно Протокол № 2/17.10.2019 г. по Показател „Срок за изработка и доставка на
предлаганите артикули ” - П1, участника е получил 40 точки.
Съгласно настоящия протокол по Показател „Обща цена в лева без ДДС“ – П2, участника е
получил 60 т.
или
К = П1 + П2 = 40 + 60 = 100 точки.
Участникът, след комплексно оценяване на офертата получава 100 точки.
3.ОФЕРТА ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
Съгласно методиката за оценка, класирането на допуснатите до оценка оферти се
извършва на база получената от всяка оферта „Обща комплексна оценка” (К). Максималния
брой точки, които участника може да получи е 100 точки.
„Общата комплексна оценка” (К) на всеки един участник се изчислява по следната
формула:
К = П1 + П2
Където П1 е Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” , а П2 е
Показател „Обща цена в лева без ДДС“.
Съгласно Протокол № 2/17.10.2019 г. по Показател „Срок за изработка и доставка на
предлаганите артикули ” - П1, участника е получил 40 точки.
Съгласно настоящия протокол по Показател „Обща цена в лева без ДДС“ – П2, участника е
получил 43,63 т.
или
К = П1 + П2 = 40 + 43,63= 83,63 точки.
Участникът, след комплексно оценяване на офертата получава 83,63 точки.
Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 05.11.2019 г.
Председател: ………/п/…………...
Адв. Ганка Йост
Членове: ………/п/……………
Антон Станчев
………/п/…………….
Лемоня Делуди
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