
.у КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
А И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

/f А ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л № 1 

Днес, 02.02.2018 г., в 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

игурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(^СРДОПБГДСРСБНА), на ул. „Врабча" № 1, град София, се проведе заседание на 

начената със Заповед № К-25 от 02.02.2018 г. на председателя на 
ДОПБГДСРСБНА комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените 

оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), обявена с обява № 20180119-О-01/19.01.2018 г. с 
предмет: "Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника 
(книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на 
DVD), на една двуезична брошура и на една двуезична дипляна", в състав: 

Председател: 1. i, директор на дирекция ФСПАД 
Членове: 
2. 1, директор на дирекция ИАПД 
3. I , началник на отдел ПА 

С приемателно - предавателен протокол от 02.02.2018 г. председателят на 
комисията получи от служител в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА подадената в 
първоначално определения срок - 17:00 часа на 26.01.2018 г. оферта на "Алфа Стар" 
ЕООД с вх. №708/26.01.2018г., с час на подаване 16:34 ч., ведно със заверено копие на 
извадка от регистрационния дневник от деловодството. 

В удължения срок на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП - 17:00часа на 01.02.2018 г. 
не са постъпили други оферти. 

На публичното заседание не присъстваха представител/и на участника подал 
оферта. 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-25 от 02.02.2018 г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

Съставът на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане 
на закона за обществените поръчки (ППЗОП) попълни и подписа Декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

I . Комисията, като се убеди, че офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачна опаковка, надписана съгласно изискванията на възложителя пристъпи към 
отварянето й. 

1. Комисията отвори единствената постъпила оферта от „Алфа Стар" ЕООД. На 
основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовото предложение на участника: 
предлаганата обща стойност за изпълнение на поръчката от участника е в размер на 
37 766.00 (тридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и шест) лева без ДДС. 

Съставът на комисията положи подписи на техническото и ценово предложения 
съдържащи се в офертата на участника. 

След извършване на действията по чл. 97, ал.З от ППЗОП публичното заседание 
на комисията приключи. 
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I I . Комисията продължи с разглеждане на офертата и проверка съответствие го 
на съдържанието им с изискванията на възложителя за подбор (лично състояние, 
технически и професионални способности), посочени в публикуваната обява и в 
документацията към нея. 

„Алфа Стар" ЕООД - участникът е приложил изискуемите от възложителя 
документи за съдържание на офертата. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на лично състояние съгласно изискванията на възложителя и 
констатира, че приложените документи установяват изискванията на възложителя 
посочени в т. 2. на Раздел II от утвърдената документация към обявата. Офертата на 
„Алфа Стар" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя по отношение на лично 
състояние и не е налице основание за отстраняване от участие. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически и професионални способности съгласно 
изискванията на възложителя посочени в т. 4. на Раздел II от утвърдената документация 
към обявата. Комисията констатира, че в представеният документ ..Списък па 
ангажираните, които ще осигуряват изпълнението на поръчката" са посочени 7 (седем) 
лица с професионален опит в области, както следва: 1 (едно) лице - ръководител па 
проекта; 1 (едно) лице - графичен дизайнер, предпечат, ръководител на Отдел 
..Предпечат"; 2 (две) лица - графичен дизайн; 1 (едно) лице - книговезец. Ръководи чел 
на Отдел „Книковезване" и 2 (две) лица - книговезец. В документа на участника не се 
съдържа информация/данни (от посочените длъжности и функциите им) за лица -
отговорни за производствения процес по отпечатването е опит минимум две години в 
организацията на производствения процес на печатни услуги, каквото е изискването на 
възложителя по т. 4.2.2 на Раздел II от утвърдената документация към обявата, както и 
в обявата за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. № КИ-11-
18-1355/19.01.2018г., публикувана в Профила на купувача на интернет страницата на 
КРДОПБГДСРСБНА с № 20180П9-О-01. С оглед на констатираното, комисията 
приема, че офертата на Алфа Стар ЕООД не отговаря на изискването на възложителя 
по отношение на критерия за подбор технически и професионални способности и 
представлява основание за отстраняване. 

Предвид изложеното, съставът на комисията с три гласа „за" реши да 
недопуска до по-нататъшно разглеждане и оценяване офертата на Алфа Стар 
ЕООД и предлага на възложителя, да бъде отстранен участника Алфа Стар 
ЕООД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. Избран за изпълнител участник няма. 

Комисията закри заседанието и приключи дейността си на 02.02.2018г. в 14.00 
часа. 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Комисията състави и подписа настоящия 
протокол, като след утвърждаването му, същият следва да се изпрати на електронната 
поща на участника или по факс посочен в офертата му и се публикува в Профила на 

ФСПАД 
Председател: ^.уу....^^^. I директор на дирекция 

Членове: 

.. директор на дирекция ИА11Д 

, началник на отдел ПА 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 1 


