КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
АНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
ЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
П Р О Т О К О Л

№2

Днес ^ 7 . 0 3 . 2 0 к > г. в \10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на
документите и за обявява е на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност
и
разузнавателните
служби
на
Българската
народна
армия
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-28 от
13.03.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, се проведе заседание на комисията
в следния състав:
Председател:
1.
, директор дирекция ИАПД. притежаващ
необходимата професионална компетентност и опит;
Членове:
2.
I , старши експерт, в отдел ИПА - притежаващ необходимата
професионална компетентност и опит;
3. '.
, старши юрисконсулт в отдел ПА, правоспособен юрист.
v

Председателят на комисията г-жа ~
_
уведоми, че в указания срок в
протокол № 1 от проведеното заседание на комисията на 17.03.2015 г., за отстраняване на
констатираните несъответствия на участниците в процедурата „Военноинвалидна
кооперация „Корона" и Елит Прес Къмпани" ЕООД са постъпили 2 броя плика както
следва:

№
По
ред
1
2

Наименование на участника

„Елит Прес Къмпани" ЕООД
„Военноинвалидна кооперация „Корона"

Вх. номер дата

Вх. № 1240/24.02.2015 г.
Вх. № 1247/25.03.2015 г.

I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите пликове от участниците в
обществената поръчка във връзка с отстраняване на констатираните несъответствия по
реда на постъпването им:
1. „Елит Прес Къмпани" ЕООД - участникът е предоставил декларация по чл. 56,
ал. 1, т. 8 от ЗОП, изготвена съгласно образец № 5 от документацията за участие, от която
се установява, че няма да ползва подизпълнител. Участникът е отстранил констатираното
несъответствие от предходното заседание и комисията приема, че представеният документ
отговаря на изискванията на възложителя.
2. „Военноинвалидна кооперация „Корона" - участникът е предоставил
декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, изготвена съгласно образец № 5 от
документацията за участие, от която се установява, че няма да ползва подизпълнител.
Участникът е отстранил констатираното несъответствие от предходното заседание и
комисията приема, че представеният документ отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията, след извършения преглед на документите за подбор на участниците специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в процедурата,
единодушно реши:
Допуска офертите на участниците „Военноинвалидна кооперация „Корона" и
„Елит Прес Къмпани" ЕООД до по-нататъшно разглеждане, оценяване и класиране.
На основание чл. 16г., ал. 6 от ЗОП и т. 2 на Раздел X от документацията за участие,
комисията не разглежда и оценява офертите на участниците „БИК - Българска
издателска компания" АД и „Булгед" ООД.
II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените в Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката" документи от допуснатите участниците по
реда на постъпване на офертите им:
1. Плик № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката" на
„Военноинвалидна кооперация „Корона" - участникът е приложил изискуемото от
възложителя по т. 3 на Раздел VIII от Документацията за участие в откритата процедура
предложение за изпълнение на поръчката.
Членовете на комисията извършиха подробно разглеждане на предложението за
изпълнение на поръчката на участника. Същото отговаря на предварително заложените
изисквания на възложителя.
2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" на „Елит Прес
Къмпани" ЕООД - участникът е приложил изискуемото от възложителя по т. 3 на Раздел
VIII от Документацията за участие в откритата процедура предложение за изпълнение на
поръчката.
Членовете на комисията извършиха подробно разглеждане на предложението за
изпълнение на поръчката на участника. Същото отговаря на предварително заложените
изисквания на възложителя.
III. Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на предложенията на
участниците комисията допуска офертите на участниците „Военноинвалидна кооперация
„Корона" и „Елит Прес Къмпани" ЕООД до по-нататъшно разглеждане, оценяване и
класиране. На основание чл. 16г., ал. 6 от ЗОП и т. 2 на Раздел X от документацията за
участие, комисията не разглежда и оценява офертите на участниците „БИК - Българска
издателска компания" АД и „Булгед" ООД.
Комисията реши, че отварянето на ценовите предложения на участниците специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания ще се проведе на
02.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София. ул. „Врабча" №
1, при спазване на установения режим на достъп, за което изготви и публикува съобщение
на 30.03.2015 г. в „Профил на купувача" в под рубриката „Обществени поръчки, възлагани
чрез процедури по ЗОП" - обществена поръчка с идентификационен № 20150212-ОП-03.
Комисията закри заседанието си в 13.00 часа на 27.03.2015 г.
IV. Заседанието продължи в 10.00 часа на 02.04.2015 г. в присъствието на
председателя, членовете на комисията и представителя на „Елит Прес Къмпани" ЕООД
- г-н I
^
надлежно упълномощен.
Представители на другите участници, подали оферти, на средствата за масова
информация и на други лица, не се явиха на публичното заседание.
Председателят на комисията съобщи, че допуснатите участници до оценяване и
класиране съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена" са:
„Военноинвалидна кооперация „Корона" и „Елит Прес Къмпани" ЕООД.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена" по реда на
постъпване на офертите:

1.
„Военноинвалидна кооперация „Корона" - Проверена беше целостта на
плика от комисията, както и поставените подписи върху плика при отваряне на пликовете
с офертите на 13.03.2015 г. Различия не се установиха. Комисията отвори Плик № 3
„Предлагана цена".
Предлаганата обща стойност за изпълнение на поръчката от участника е в размер на
77 999.50 (седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет
стотинки) лева без ДДС.
Членовете на комисията и представителят на „Елит Прес Къмпани" ЕООД г-н
положиха подписи на ценовото предложение на участника.
2.
„Елит Прес Къмпани" ЕООД - Проверена беше целостта на плика от
комисията, както и поставените подписи върху плика при отваряне на пликовете с
офертите на 13.03.2015 г. Различия не се установиха. Комисията отвори Плик № 3
„Предлагана цена".
Предлаганата обща стойност за изпълнение на поръчката от участника е в размер на
75 139.00 (седемдесет и пет хиляди и сто тридесет и девет) лева без ДДС.
Членовете на комисията положиха подписи на ценовото предложение на участника.
С оповестяването на предлаганите цени приключи публичната част от заседанието и
присъстващият представител на участника „Елит Прес Къмпани" ЕООД напусна
заседанието на комисията в 10.30 часа.
Заседанието се закри в 10.40 часа.
Заседанието продължи на 08.04.2015 г. в 10.30 часа в присъствието на председателя
и членовете на комисията.
V. Комисията продължи дейността си с разглеждане на ценовите предложения на
участниците по реда на постъпването им:
1. „Военноинвалидна кооперация „Корона"
При сборуване на общите стойности на изданията, предмет на поръчката комисията
установи, че формиращата се обща стойност, предлагана от участника е в размер на
78 395.50 лева без ДДС, което надвишава предвидената и обявена максимално допустима
стойност посочена в т. 1 на Раздел II от документацията за участие и в т. II.2.1) на Раздел
II „Обект на обществената поръчка" от публикуваното обявление за обществената
поръчка. С оглед на констатираното комисията пристъпи към разглеждане на единичните
цени на участника и установи следните несъответствия на ценовото предложение на
участника:
1.1.
Под № 1 е посочен Бюлетин № 15 с единична цена 3.00 (три) лева без ДДС с
обща стойност за тираж на 100 броя - 3000.00 (три хиляди) лева без ДДС. При посочена
единична цена от 3.00 лева общата стойност за съответния тираж (100 бр.) е в размер
на 300.00 (триста) лева без ДДС.
1.2.
Под № 2 е посочен Бюлетин № 16 с единична цена 3.00 (три) лева без ДДС с
обща стойност за тираж на 100 броя - 3000.00 (три хиляди) лева без ДДС. При посочена
единична цена от 3.00 лева общата стойност за съответния тираж (100 бр.) е в размер
на 300.00 (триста) лева без ДДС.
1.3.
За CD вариантите за документалните сборници (общо 11 позиции), посочени
в ценовата оферта под № 3-13, участникът е посочил за всяка една от тях единична цена 2.15 (два лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС с обща стойност за тираж на 250 броя
- 573.50 (петстотин седемдесет и три лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. При
посочена единична цена 2.15 лева общата стойност за съответния тираж (250 бр.) е в
размер на 537.50 (петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.

Комисията единодушно реши, че в конкретния случай не е приложима
разпоредбата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, тъй като възложителят е уточнил в документацията
за участие по какъв начин се отстраняват аритметичните грешки/ несъответствия.
Съгласно указанието, посочено като забележка в Образец № 10 „Предлагана цена"
на Раздел X I „ПРОЕКТ НА ДОГОВОР. ОБРАЗЦИ." от документацията за участие на
възложителя, което е прието от участниците (не е променено по реда на чл.27а от ЗОП и
не е обжалвано, поради което е в сила) комисията е задължена да преизчисли общата цена
на офертата, съобразно предложените единични цени и участникът ще бъде задължен
да приведе общата си цена за изпълнение на договора в съответствие с оферираните
единични цени на офертата му.
Комисията пристъпи към преизчисляване на общите стойности на посочените по—
горе позиции както следва:
№1

Наименование

Тираж
на книжно
тяло
(брой)

Един. цена
на книжно
тяло (лева)

Обща стойност
за тиража на
книжното тяло

предложен
а
от
участника

преизчислена

(к.З х к.

1

2

3

4

Тираж на CD
(брой)

Един. цена на
CD
(лева) предложена от
участника

6

7

Обща
стойност на
тиража CD преизчислен
а

4)

5

(к.6 х к. 7)
8

1

Бюлетин № 15

100

3.00

300.00

не

не

не

2

Бюлетин № 16

100

3.00

300.00

не

не

не

3

ДС и българската
юристпруденция

500

250

2.15

537.50

4

ДС и
колективизацията
(1944-1959)

500

250

2.15

537.50

5

ДС и
национализацията

500

250

2.15

537.50

6

ДС и художествено
творческата
интелигенция

500

250

2.15

537.50

7

500

250

2.15

537.50

X

ДС - войникът на
партията
ДС между
Варшавския блок и
НАТО (1955-1991)

500

250

2.15

537.50

9

ДС и малцинствата

500

250

ДС и
разузнавателните
служби на страните
от Източния блок
(1944-1989)
ДС и младежта

500

250

2.15
2.15

537.50

10

500

250

2.15

537.50

12

ДС - профсъюзите,
стопанският живот и
работниците

500

250

2.15

537.50

13

ДС- щатно
разписание и кадрова
политика

500

250

2.15

537.50

11

537.50

Комисията, на база преизчислените общи стойности на съответните позиции,
преизчисли и общата стойност за изпълнение предмета на обществената поръчка, която

стойност е В размер на 72 599.50 (седемдесет н лис \ii.in.ui петстотин дсвемесст и
девет лева п iicriecei стотинки) лена Г>е$ ДДС и които стойност подлежи па
класиране.
2. „Елит Прес Къмпани" ЕООД - Комисията при сборуване на общите
стойности на изданията, предмет на поръчка, установи, чс (формиращата се обща стойнос i
предлагана от участника е съобразена с максимално допустимата посочена в т. 1 на Раздел
II от документацията за участие и в т. II.2.1) на Раздел II ..Обект на обществената поръчка"
от публикуваното обявление за обществената поръчка. Комисията пристъпи към
разглеждане на единичните цени на изданията и не установи различия при общите им
стойности.
Комисията констатира, че не е налице хипотезата на чл. 70. ал. 1 от 3011.
Въз основа на горните действия, комисията допуска участниците до класиране по
предварително обявения критерий ..най-ниска предлагана цена" и класира:
1. На първо място офертата на „Военноинвалидна кооперация „Корона" с
предложена общата стойност за изпълнение на поръчка - 72 599.50 (седемдесет и две
хиляди петстотин деветдесет и девет лена и петдесет стотинки) лева без ДДС
(изчислена на база единичните неин, предложени от участника, съгласно условието,
посочено в ДОКумеНТШДЯЯТЯ за участие, която документации е одобрена с Решение №
ОП-03/12.02.2015г. за откриване на процедура).
2. Па второ място офертата на „Елит Прес Къмпани" ЕООД е п р е д л о ж е н а
общата стойност за изпълнение на поръчка - 75 139.00 (седемдесет и пет хиляди и сто
тридесет и девет) лева без ДДС.
Въз основа на горните действия. Комисията предлага на възложителя, да се сключи
договор с участника „Военноинвалидна кооперация „Корона", класиран на първо място
за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предпечат и печат на два бюлетина, па
двуезичен каталог, на двуезична брошура и на единадесет документални сборника
(книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD).".
Комисията приключи дейността си на 08.04.201 5 г. в 16.00 часа.
Комисията на основание чл-? 72, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП състави и подписа настоящия
протокол на 09.04.2015 г.
/ / '
11 редседател: 1
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•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

