Комисията установи, че в определения от Възложителя срок за подаване на офертите
17.00 ч. на 06.01.2016 г., съгласно представен списък на участниците по регистъра за
получаване на оферти в ИГ-БАН, ca постъпили общ брой от 17 оферти както следва:
1. Атлас Травел ООД, вх. №СБ-19-6/06.01.2016 г.
2. Адвантис Травел ООД, вх. №СБ-19-7/06.01.2016 г.
3. МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД, вх. №СБ-19-10/06.01.2016 г.
4. Меркурий 97 ООД, вх. №СБ-19-11/06.01.2016 г.
5. Е-ТУРС ООД, вх. №СБ-19-12/06.01.2016 г.
6. Ди ем ай дивелопмънт ЕООД, СБ-19-13/06.01.2016 г.
7. Фондация ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО, вх. № СБ-19-14/06.01.2016 г.
8. ПРО АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД, вх. №СБ-19-15/06.01.2016 г.
9. АЛБА Ф ЕООД, вх. №СБ-19-16/06.01.2016 г.
10. БЕНЕВЕНТ ЕООД, вх. №СБ-19-17/06.01.2016 г.
11. НАУТИЛУС ДИЗАЙН ЕООД, вх. №СБ-19-18/06.01.2016 г.
12. Ивентс БГ ЕООД, вх. №СБ-19-19/06.01.2016 г.
13. Агенция СТРАТЕГМА ООД, вх. №СБ-19-20/06.01.2016 г.
14. ЕВРОКОМПАС ЕООД, вх. №СБ-19-21/06.01.2016 г.
15. Ей Би Си Дизайн енд Комюнекейшън ЕООД, вх. №СБ-19-22/06.01.2016 г.
16. ПЪБЛИК СЪРВИСИС ООД, вх. №СБ-19-23/06.01.2016 г.
17. ПРИМА - Продуцентска, Рекламна, Информационна и Медийна Агенция,
вх. №СБ-19-24/06.01.2016 г.
На публичното заседание при отваряне на офертите
представители на участници, подали оферти в публичната покана:

присъстваха

седем

1. Искра Христова Цакова, Управител на Алба Ф ЕООД
2. Христо Георгиев Тотев, Упълномощен представител на Атлас Травел ЕООД
3. Боримир Атанасов Дончев, Упълномощен представител на Адвантис Травел
ООД
4. Васил Иванов Иванов, Упълномощен представител на БЕНЕВЕНТ ЕООД
5. Стефка Николаева Широканска, Упълномощен представител на Агетция
СТРАТЕГМА ООД
6. Венцислав Асенов Милушев, Упълномощен представител на ЕВРОКОМПАС
ЕООД
7. Николета Борисова Райчова, Упълномощен представител на Меркурий 97 ЕООД
След обявяването на списъка с участниците и преди да бъдат отворени пликовете с
офертите, всички членове на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 от ЗОП,
приложени към настоящия протокол.
Преди да премине към отварянето на офертите комисията провери прозрачността и
ненарушената цялост на пакетите. Комисията констатира наличието на нарушена цялост и
разпечатан плик с офертата на участник Алба Ф ЕООД. Следвайки изискванията на
чл.101в. ал.1 т.4 от ЗОП, и изискванията на Възложителя, обявявени в публичната покана,
комисията реши да отстрани фирма Алба Ф ЕООД от по-нататъшно участие в
процедурата по публичната покана.
Следвайки изискванията на чл.101г. ал.3 от Закона за обществени поръчки и
изискванията на Възложителя, комисията продължи с отварянето на офертите по реда на
тяхното постъпване и констатира следното:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Отвори плика с документи на участник Атлас Травел ООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение
и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник Адвантис Травел ООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение
и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД.
Комисията оповести документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и
ценово предложение и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник Меркурий 97 ООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение
и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник Е-ТУРС ООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение,
и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД. Комисията
оповести документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово
предложение и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник Фондация ОБЩЕСТВО НА
ПОЗНАНИЕТО. Комисията оповести документите, съдържащи се в офертата,
подписа техническото и ценово предложение и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник ПРО АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД. Следвайки
изискванията на Възложителя, посочени на стр. 21 от Документацията за участие,
комисията го отстрани поради неномерирани страници на документите.
Отвори плика с документи на участник БЕНЕВЕНТ ЕООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение
и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник НАУТИЛУС ДИЗАЙН ЕООД. Следвайки
изискванията на Възложителя, посочени на стр. 21 от Документацията за участие,
комисията го отстрани поради неномерирани страници на документите.
Отвори плика с документи на участник ИВЕНТС БГ ЕООД. Комисията оповести
документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово предложение.
Отвори плика с документи на участник Агенция СТРАТЕГМА ООД. Комисията
оповести документите, съдържащи се в офертата, подписа техническото и ценово
предложение и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник ЕВРОКОМПАС ЕООД. Следвайки
изискванията на Възложителя, комисията го отстрани поради неномерирани страници
на документите.
Отвори плика с документи на участник Ей Би Си Дизайн енд Комюнекейшън
ЕООД. Комисията оповести документите, съдържащи се в офертата, подписа
техническото и ценово предложение и съобщи предлаганата цена.
Отвори плика с документи на участник ПЪБЛИК СЪРВИСИС ООД. Следвайки
изискванията на Възложителя, посочени на стр. 21 от Документацията за участие,
комисията го отстрани поради неномерирани страници на документите.
Отвори плика с документи на участник ПРИМА - Продуцентска, Рекламна,
Информационна и Медийна Агенция. Следвайки изискванията на Възложителя,
посочени на стр. 21 от Документация за участие, комисията го отстрани от понататъшно участие поради неномерирани страници на документите.
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След извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на
комисията. Председателят благодари на участниците за тяхното участие в Публичната
покана и ги уведоми, че всички участници ще получат копие от протокола на комисията с
резултатите от оценяването и класирането на офертите, в съответствие с изискванията на
чл. 101г, ал. 4 от ЗОП. Представителят на участник Алба Ф ЕООД оттегли документите
на представляваната от него фирма.
ІІ. Комисията продължи своята работа, в същия състав, на закрити заседания,
проведени в рамките на шест работни дни (7-14 януари 2016 г.), и пристъпи към пълна
проверка на документите и на съдържащата се в тях информацията за съответствие с
критериите за подбор, поставени от Възложителя, при което установи следното:
1. Офертата на участник Атлас Травел ООД съдържа всички изискуеми документи, но
при проверка на Техническото му предложение е установено, че в него не са попълнени
сроковете за изпълнение по Дейност 1, 2 и 3, съгласно изискванията на Възложителя в
т. 7.2. от Документация за участие. Срокове са поставени само при изпълнение на
поддейностите към Дейност 4. Комисията реши да отстрани участника от по-нататъшно
участие в процедурата за неспазване на критериите на Възложителя. Решението е взето
единодушно.
2. Офертата на участник Адвантис Травел ООД съдържа всички изискуеми документи,
поради което комисията я допуска до проверка на ценовите и техническите
предложения по всяка от обявените дейности. Комисията установи следното:
Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя и не надвишават
обявената в Публичната покана цена.
• Участникът представя екип от 2 ключови експерти, отговарящи на изисквания по
отношение на квалификация и професионален опит на предмета на настоящата
поръчка.
• Участникът показва изпълнението на 10 услуги, сходни с предмета на поръчката,
извършени за последните 3 години и прилага 2 референции.
След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 и 4 са в съответствие с
техническите спецификации на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение
на материалите по Дейност 4, както следва: за изпълнение на диплянка за задачите и
целите на проекта - 2 дни; за постер - 2 дни; за подробна дипляна - 2 дни; за
информационна брошура за постигнатите резултати - 2 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: добра обосновка и детайлна разработка на
етапите от изпълнение на дейностите и услугите. Покрити са минималните изисквания
за зала и техника, както и за храна и напитки в кафе-паузите и обедите, посочени от
Възложителя. Отчетени са рисковете е предложено решение при риск за увеличен брой
участници. Комисията постави за качество на изпълнение на дейности 1, 2 и 3 - 25
точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: Участникът предлага осигуряването
на допълнителна храна и напитки в кафе-паузите и обедите за още до 20 участника в
конференциите и допълнителни средства при регистрация и участие на хора в
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неравностойно положение. Осигуряване на контролно-пропускателен режим при
провеждането на конференциите, на база предварителните списъци на участниците.
Осигуряване допълнително на две вечери за Дейност 1 и 3 и един вечерен коктейл за
Дейност 2. Предложен е симултантен превод на английски език /на български език/. За
допълнителни предложения комисията постави 40 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Описана е концепцията и са посочени
средствата, способите и инструментариумът за изпълнение. Представените мостри
покриват изискванията на Възложителя за качество на изпълнение на услугата.
Комисията постави за качество на изпълнение на Дейност 4 - 27 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: Изготвянето на по 200 броя от
материали по позиции 1, 2 и 3. За допълнителното предложение комисията постави 10
точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 92 точки.
Решението е взето единодушно.
3. Офертата на участник МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД съдържа всички
изискуеми документи, поради което комисията я допуска до проверка на техническите
предложения по всяка от обособените дейности за съответствие с техническите
спецификации на Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Участникът предлага срок за изпълнение на: информационна диплянка за задачите
и целите на проекта - 3 дни; постер - 3 дни; подробна дипляна - 3 дни; и
информационна брошура за постигнатите резултати от проекта - 3 дни.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя и не надвишават
обявената в Публичната покана цена.
• Участникът представя екип от 4 ключови експерти, отговарящи на изисквания по
отношение на квалификация и професионален опит на предмета на настоящата
поръчка.
• Участникът показва 3 услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилага документи, удостоверяващи участието.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 и 4 са в съответствие с
техническите спецификации на Възложителя.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: добра обосновка и детайлна разработка
на етапите от изпълнение на дейностите и услугите. Покрити са минималните
изисквания за зала и техника, както и за храна и напитки в кафе-паузите и обедите,
посочени от Възложителя. Представена е подробна програма за провеждане на
събитията. Отчетени са рисковете е предложено решение за тяхното минимизиране.
Вземайки предвид цялостната концепция, комисията постави за качество на
изпълнение на дейности 1, 2 и 3 - 25 точки.
Допълнително предложени подобрения в съответствие, имащи отношение и
значение за изпълнение на проекта и свързаната покана: Участникът предлага
осигуряването на допълнителна храна и напитки в кафе-паузите и обедите за още до
10 участника в трите конференциите. Осигуряване на указателни табели с имена,
длъжност и организация за основните лектори и модератори по проекта. Предложени
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са допълнителни експерти за осигуряване безпроблемното протичане на дейностите.
За допълнителни предложения комисията постави 30 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Описана е концепцията и са посочени
средствата, способите и инструментариумът за изпълнение. Представените мостри
покриват изискванията на Възложителя за качество на изпълнение. Комисията
постави за качество на изпълнение на Дейност 4 - 24 точки.
Допълнително предложени, имащи конкретно отношение и значение за
изпълнение на проекта и свързаната покана: Изготвянето на рол-банер се оценява
от Комисията с 10 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 89 точки.
Решението е взето единодушно.
4.

Офертата на участник Меркурий 97 ООД съдържа всички изискуеми документи,
поради което комисията го допуска до проверка на техническите предложения по
всяка от обособените дейности за съответствие с техническите спецификации на
Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът предстая екип от 2 ключови експерта и 2 неключови експерта,
отговарящи на изисквания по отношение на квалификация и професионален опит
на предмета на настоящата поръчка.
• Участникът показва 17 услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилага 14 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
техническите спецификации. Към Дейност 4, участникът предлага срок за
изпълнение на: информационна диплянка за задачите и целите на проекта - 5 дни;
постер - 5 дни; подробна дипляна - 5 дни; и информационна брошура за
постигнатите резултати от проекта - 5 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: добра обосновка и детайлна разработка
на етапите от изпълнение на дейностите и услугите. Покрити са минималните
изисквания за зала и техника, както и за храна и напитки в кафе-паузите и обедите,
посочени от Възложителя. Представена е подробна програма за провеждане на
събитията. Отчетени са рисковете и е предложено решение за тяхното минимизиране.
Вземайки предвид цялостната концепция на предложеното техническо предложение,
комисията постави за качество на изпълнение на дейности 1, 2 и 3 - 26 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: допълнително участникът предлага
указателни табели и двама допълнителни експерта, за което комисията постави 20
точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Описана е концепцията и са посочени
средствата и способите инструментариумът за изпълнение. Представените мостри
покриват изискванията на Възложителя за качество на изпълнение. Комисията
постави за качество на изпълнение на Дейност 4 - 24 точки.
Допълнително предложени подобрения: Изготвянето на допълнително само по 10
броя от материали по позиции 1, 2, 3 и 4 не се отчита като подобрение. За
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допълнителното предложение повашаване качеството на вложените материали
комисията постави 10 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 80 точки.
Решението е взето единодушно.
5. Офертата на участник Е-ТУРС ООД съдържа всички изискуеми документи, поради
което комисията я допуска до проверка на техническите предложения по всяка от
обособените дейности за съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 (двама) ключови експерти, отговарящи на
изисквания по отношение на квалификация и професионален опит на предмета на
настоящата поръчка.
• Участникът показва 2 услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилага 2 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 и 4 са в съответствие с
техническите спецификации на Възложителя. Към Дейност 4, участникът предлага
срок за изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - за 2 дни; постер
- 2 дни; подробна дипляна - 2 дни; брошура с постигнати резултати - 2 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: добра обосновка и детайлна разработка
на етапите от изпълнение на дейностите и услугите. Покрити са минималните
изисквания за зала и техника, както и за храна и напитки в кафе-паузите и обедите,
посочени от Възложителя. Предложен е детайлен план-график за провеждане на
събитията. Недостатъчно добре са описани рисковете и действията за тяхното
минимизиране. При оценка на минималните изисквания на Възложителя за качеството
на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията постави 17 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: Участникът предлага превод симултантен /кабина/ и поставянето на указателни табели, за което комисията поставя
20 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Участникът е представил мостри, оценени с
недостатъчно добро качесдтво на изпълнение и текст. При оценка на минималните
изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 4, комисията
постави 21 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: Изготвянето на допълнително по
100 броя от материали по позиции 1 и 3. За допълнителното предложение комисията
постави 10 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение – 58 точки.
Решението е взето единодушно.
6. Офертата на участник Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД съдържа всички изискуеми
документи, поради което комисията я допуска до проверка на техническите
предложения по всяка от обособените дейности за съответствие с техническите
спецификации на Възложителя.
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• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 (двама) ключови експерти, отговарящи на
изисквания по отношение на квалификация и професионален опит на предмета на
настоящата поръчка.
• Участникът показва 6 услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилага 6 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
техническите спецификации. Към Дейност 4, участникът предлага срок за
изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - 3 дни; постер - 3 дни;
подробна дипляна - 3 дни; брошура - 3 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: При оценка на минималните изисквания
на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията установи
пропуски по отношение избора на зала и организация на храненията и кафе-паузите.
Недостатъчно добре са посочени вероятните рискове и решенията за минимизирането
им. Комисията постави по тези показатели оценка 23 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: 0 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Участникът е представил мостри. При оценка
на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност
4, комисията постави 21 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: Допълнително
са предложени два вида подобрения на качеството на печатните материали, за които
комисията дава 20 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 64 точки .
Решението е взето единодушно.
7.

Офертата на участник Фондация „Ообщество на познанието“ съдържа всички
изискуеми документи, поради което комисията я допуска до проверка на техническите
предложения по всяка от обособените дейности за съответствие с техническите
спецификации на Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 ключови експерти, отговарящи на изисквания по
отношение на квалификация и професионален опит на предмета на настоящата
поръчка.
• Участникът показва 2 услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилага 2 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
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техническите спецификации. Към Дейност 4 участникът предлага срок за
изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - 5 дни; постер - 5 дни;
подробна дипляна - 5 дни; брошура - 5 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: При оценка на минималните изисквания
на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията постави
23 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: 0 точки.
Участникът е представил мостри. При оценка на минималните изисквания на
Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 4, комисията постави 24 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: Допълнително
са предвидени отпечатване на 20% повече от всички артикули, за което учстникът
получава 10 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение – 57 точки.
Решението е взето единодушно.
8. Офертата на участник БЕНЕВЕНТ ЕООД съдържа всички изискуеми документи,
поради което комисията я допуска до проверка на техническите предложения по всяка
от обособените дейности за съответствие с техническите спецификации на
Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 (двама) ключови експерти, отговарящи на
изисквания по отношение на квалификация и професионален опит на предмета на
настоящата поръчка.
• Участникът показва 1 услуга, сходна с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилагат 1 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
техническите спецификации. Към Дейност 4, участникът предлага срок за
изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - 12 дни; постер - 11 дни;
подробна дипляна - 15 дни; брошура с резултатите - 19 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: При оценка на минималните изисквания
на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията установи
пропуски по отношение избора на зала и организация на храненията и кафе-паузите.
При оценка на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение
на Дейност 1, 2 и 3, комисията постави 26 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана: Допълнително предложени са:
участие на допълнителен експерт, указателни табели за събитието, табели за
лекторите и водещите, и „пресклипинг“, за които комисията дава 30 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Участникът е представил мостри само на
вложените материали. При оценка на минималните изисквания на Възложителя за
качеството на изпълнение на Дейност 4, комисията постави оценка 14 точки.
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Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и
значение за ипълнение на проекта и свързаната покана не са представени: 0
точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 70 точки.
Решението е взето единодушно.
9. Офертата на участник Ивентс БГ ЕООД съдържа всички изискуеми документи,
поради което комисията я допуска до проверка на техническите предложения по всяка
от обособените дейности за съответствие с техническите спецификации на
Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 (двама) ключови експерти, отговарящи на
изисквания по отношение на квалификация и професионален опит на предмета на
настоящата поръчка.
• Участникът показва 1 услуга, сходна с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилагат 1 документ, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
техническите спецификации. Към Дейност 4, участникът предлага срок за
изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - за 5 дни; постер - 5 дни;
подробна дипляна - 10 дни; брошура - 10 дни.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: При оценка на минималните изисквания
на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията установи
пропуски по отношение избора на зала и организация на храненията и кафе-паузите.
При оценка на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение
на Дейност 1, 2 и 3, комисията постави 25 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: Допълнително
предложени са: указателни табели за събитието, табели за лекторите и осигуряване на
транспаранти със стойки - 2 бр., за които комисията дава 20 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Участникът е представил мостри. При оценка
на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност
4, комисията постави 17 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: 0 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 62 точки.
Решението е взето единодушно.
10. Офертата на участник Агенция СТРАТЕГМА ООД съдържа всички изискуеми
документи, поради което комисията я допуска до проверка на техническите
предложения по всяка от обособените дейности за съответствие с техническите
спецификации на Възложителя.
• Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката.
• Срокът за валидност на офертата е в съответствие с изискванията.
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• Ценовите предложения на участника по Дейност 1, 2, 3 и 4 са представени в
съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
• Участникът представя екип от 2 (двама) ключови експерти, отговарящи на
изисквания по отношение на квалификация и професионален опит на предмета на
настоящата поръчка.
• Участникът показва 6 услуги, сходна с предмета на поръчката, извършени за
последните 3 години и прилагат 6 документа, удостоверяващи неговото участие в
сходни процедури.
• След преглед на Техническите предложения на участника, комисията установи, че
посочените сроковете за изпълнение на Дейност 1, 2, 3 са в съответствие с
техническите спецификации. Към Дейност 4, участникът предлага срок за
изпълнение на: диплянка за задачите и целите на проекта - 1 ден; постер - 1 ден;
подробна дипляна - 1 ден; брошура - 1 ден.
Качество на офертата по Дейност 1, 2 и 3: При оценка на минималните изисквания
на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност 1, 2 и 3, комисията установи
пропуски по отношение избора на зала и организация на храненията и кафе-паузите.
При оценка на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение
на Дейност 1, 2 и 3, комисията постави 24 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: Допълнително
предложени са: указателни табели за събитието, табели за лекторите и осигуряване на
симултантен превод, за които комисията дава 20 точки.
Качество на офертата по Дейност 4: Участникът е представил мостри. При оценка
на минималните изисквания на Възложителя за качеството на изпълнение на Дейност
4, комисията постави 25 точки.
Допълнително предложени подобрения, имащи конкретно отношение и значение
за изпълнение на проекта и свързаната покана не са представени: Изготвянето на
допълнително по 300 броя постери. За допълнителното предложение комисията
постави 10 точки.
Обща оценка за качество на изпълнение - 69 точки.
Решението е взето единодушно.
11. Офертата на участник Ей Би Си Дизайн енд Комюнекейшън ЕООД съдържа всички
изискуеми документи, поради което комисията я допуска до проверка на техническите
предложения по всяка от обособените дейности за съответствие с техническите
спецификации на Възложителя. Участникът е декларирал, че няма да ползва
подизпълнител при изпълнение на поръчката. Срокът за валидност на офертата е 60
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Следвайки изискванията
в публичната покана на Възложителя, комисията взе решение да отстрани участника
от по-нататъшно участие в процедурата поради поставен по-кратък срок за валидност
на офертата. Решението е взето единодушно.
ІІІ. На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, дкомисията пристъпи към класиране на
кандидатите на база получената от всяка оферта Комплексна оценка – КО като сума от
индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели,
съгласно обявеният критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта“ и
приетата методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.
Комплексната оценка на офертата на участниците е сбор на стойностите на оценката на
качествата на направените от тях технически предложения (КП) (за Дейност 1, 2 и 3
„Организиране и провеждане на събития“ и за Дейност 4 „Изготвяне на информационни
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материали“), предложеният срок за изпълнение на Дейност 4 (ПС) и оценката на ценовото
предложение (ЦП):
КО = КП + ПС + ЦП

№
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14

Участник
Адвантис Травел ООД
МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД
Агенция СТРАТЕГМА ООД
Меркурий 97 ООД
Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
Фондация „Ообщество на познанието“
БЕНЕВЕНТ ЕООД
Ивентс БГ ЕООД
Е-ТУРС ООД
Алба Ф ЕООД

ПРО АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД
НАУТИЛУС ДИЗАЙН ЕООД
ЕВРОКОМПАС ЕООД
Ей Би Си Дизайн енд Комюнекейшън
ЕООД
15 ПЪБЛИК СЪРВИСИС ООД
16 Атлас Травел ООД
17 ПРИМА - Продуцентска, Рекламна,

КП

ПС

ЦП

КО

92
89
79
80
68
70
64
62
57

10
7
20
4
10
2
7
3
5

13,30
18,40
15,00
16,15
15,05
19,70
13,25
14,40
16,20

115,30
114,40
114,00
100,15
93,05
91,70
84,25
79,40
78,20

отпаднал
отпаднал
отпаднал
отпаднал
отпаднал
отпаднал
отпаднал
отпаднал

Информационна и Медийна Агенция
Във връзка с гореизложеното комисията взе следното решение:
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 101г, ал.3, комисията, определена да разгледа, оцени и класира
офертите, предлага на Възложителя - Директора на Институт за гората при БАН да
определи за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет „Организиране и
провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“, в изпълнение на
дейности, предвидени в рамките на проект „За по-добро разбиране на екосистемните
услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“,
Договор № Д-33-82/14.08.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG03 „Биологично
разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (2009-2014), участникът, класиран на първо място „Адвантис Травел“ ООД, със седалище гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 38, вход В, ет. 8, ап.
67, представляван заедно и поотделно от Мирослава Наскова Тачева-Рангелова и Анета
Петрова Атанасова – управители, с комплексна оценка от 115,30 точки, получени
съгласно приетата методика за определяне на комплексната оценка от методиката.
На основание чл.101е, ал.2, при подписване на договор, определеният изпълнител
представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на
обстоятелства по чл.47, ал.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от
ЗОП.
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