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ПРОТОКОЛ №2
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

Днес, 23.08.2017 г., от 14:00 часа, в административната сграда на Община
Пловдив - гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, в изпълнение на Заповед
№17РОП54(9)/18.08.2017г., се събра комисия за провеждане на процедура по чл. 18, ал.
1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ/КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ“ ПО ОПРР
2014-2020”, открита с Решение №17РОП54/04.07.2017г. (изм. с Решение №17РОП542/12.07.2017г.), с уникален номер в РОП 00267-2017-0062 и съдържаща следните
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на
събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и
промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1);
Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и
промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2);
Комисията се събра в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Аделина Хасова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив
ЧЛЕНОВЕ:
1. Соня Славчева – ръководител на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
В ОБЩИНА ПЛОВДИВ“ ПО ОПРР 2014-2020”
2. Мариета Ханджийска-Танкова – главен експерт в дирекция „Общинска
собственост“ и координатор на екипа по изпълнение на Инвестиционната програма
на Община Пловдив
І. Редовният председател – А. Хасова – се запозна със списъка на участниците и с
работата на комисията до момента, след което подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.
ІІ. Във връзка с условието на поръчката, че ОП 2 е запазена за участие на
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията
извърши проверка, за да установи дали за ОП 2 са подадени оферти от участници,
отговарящи на изискванията по чл. 12 ал. 5 от ЗОП, при което се установи следното:
За ОП 2 от обществената поръчка не са постъпили оферти от лица,
отговарящи на изискванията по чл. 12 ал. 5 от ЗОП, поради което комисията
единодушно реши, че на основание чл. 81, ал. 2 от ППЗОП всички постъпили
оферти ще бъдат разгледани.
ІІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното
състояние на участниците:

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тоз и документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ІІІ.1. "ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД – ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор като е представил един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД отговаря на предварително обявените
условия на поръчката по отношение на личното му състояние и офертата му се
допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.2. "СКАЙ ТРАВЕЛ" ЕООД - ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"СКАЙ ТРАВЕЛ" ЕООД отговаря на предварително обявените условия на
поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което офертата
му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.3. "ИНФО ТРЕЙНИНГ" ООД - ОП 1 и ОП 2
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
Комисията установи следното несъответствие в предоставения ЕЕДОП:

 В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП е отбелязано, че не се прилагат специфични
национални основания за изключване, но същевременно са декларирани
конкретни обстоятелства, които не обхващат всички основания за отстраняване,
изброени от възложителя в документацията за обществената поръчка.
В Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за обществената поръчка,
възложителят е предоставил указания за попълване на гореописания раздел на ЕЕДОП
като изрично е посочил: „Когато за лицето, подател на ЕЕДОП не са налице
изброените специфични национални основания за отстраняване в Част ІІІ, раздел Г
от ЕЕДОП се отбелязва „не“ без да е необходимо допълнително изброяване на
обстоятелствата. (В случай, че по своя инициатива подателят на ЕЕДОП реши да
изброява основанията, то изброяването следва да бъде изчерпателно.)“
Във връзка с установеното, комисията счита, че не става ясно дали участника
декларира липсата на всички специфични национални основания за отстраняване,
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посочени от възложителя в В Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за
обществената поръчка.
Несъответствието може да бъде отстранено чрез предоставяне на коректно
попълнен ЕЕДОП в частта: Част ІІІ, Раздел Г – при спазване изискванията на
възложителя, обективирани в Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за
обществената поръчка.
ІІІ.4. "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД - ОП 1 и ОП 2
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника, "ДИ
ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД отговаря на предварително обявените условия
на поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което
офертата му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.5. "МАГНИМЕДИА" ЕООД - ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"МАГНИМЕДИА" ЕООД отговаря на предварително обявените условия на
поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което офертата
му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІV.6. "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД - ОП 1 и ОП 2
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
два броя ЕЕДОП – за всяка обособена позиция.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
Комисията установи следното несъответствие в двата предоставени ЕЕДОП:

 В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП е отбелязано, че не се прилагат специфични
национални основания за изключване, но същевременно са декларирани
конкретни обстоятелства, които не обхващат всички основания за отстраняване,
изброени от възложителя в документацията за обществената поръчка.
В Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за обществената поръчка,
възложителят е предоставил указания за попълване на гореописания раздел на ЕЕДОП
като изрично е посочил: „Когато за лицето, подател на ЕЕДОП не са налице
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изброените специфични национални основания за отстраняване в Част ІІІ, раздел Г
от ЕЕДОП се отбелязва „не“ без да е необходимо допълнително изброяване на
обстоятелствата. (В случай, че по своя инициатива подателят на ЕЕДОП реши да
изброява основанията, то изброяването следва да бъде изчерпателно.)“
Във връзка с установеното, комисията счита, че не става ясно дали участника
декларира липсата на всички специфични национални основания за отстраняване,
посочени от възложителя в В Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за
обществената поръчка.
Несъответствието може да бъде отстранено чрез предоставяне на коректно
попълнен ЕЕДОП в частта: Част ІІІ, Раздел Г – при спазване изискванията на
възложителя, обективирани в Част І, Раздел ІІІ, т. 4.4.3 от документацията за
обществената поръчка.
ІІІ.7. "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД – ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД отговаря на предварително обявените
условия на поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което
офертата му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.8. ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА" – ОП 2
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника, ЕТ
„РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА" отговаря на предварително
обявените условия на поръчката по отношение на личното му състояние, в
резултат на което офертата му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.9. "РЕКЛАМА КОНСУЛТ" ЕООД - ОП 1 и ОП 2
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"РЕКЛАМА КОНСУЛТ" ЕООД отговаря на предварително обявените условия на
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поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което офертата
му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.10. "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И
МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
"ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА
АГЕНЦИЯ" АД отговаря на предварително обявените условия на поръчката по
отношение на личното му състояние, в резултат на което офертата му се допуска
до следващия етап на процедурата.
ІІІ.11. "ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ" ЕООД - ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника, "ДЖИ
ЕМ КРИЕЙТИВ" ЕООД отговаря на предварително обявените условия на
поръчката по отношение на личното му състояние, в резултат на което офертата
му се допуска до следващия етап на процедурата.
ІІІ.12. ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" – ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
Предвид правно-организационната форма на участника и във връзка с чл. 3, ал. 3
от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от ЗОП, комисията реши на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
да изиска от участника на предостави допълнително информация относно правноорганизационната форма, под която осъществява дейността си, списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, както и копие от
актуален учредителен акт на фондацията.
ІІІ.13. "ДАД 17" ЕООД - ОП 1
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване като е представил
един ЕЕДОП.
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Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за
изпълнение на обществената поръчка.
Комисията установи следното несъответствие в предоставения ЕЕДОП:

 В Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП не е декларирана липсата или наличието на
основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 (дали икономическият оператор е
сключил споразумения с други икономически оператори, насочени към
нарушаване на конкуренцията)
Несъответствието може да бъде отстранено чрез предоставяне на коректно
попълнен ЕЕДОП в частта: Част ІІІ, Раздел В, Поле четвърто.
С това в 17:05 часа комисията приключи своята работа и председателят определи
следващото заседание да се състои на 29.08.2017 г., от 14:00 часа в
административната сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, стая №
80, на което комисията да продължи действията си по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
***
На дата 29.08.2017 г. председателят свика комисията, която се събра в
редовен състав, за да продължи своята работа.
ІV. С писмо с Изх.№17РОП54(10)/24.08.2017г. от участника ФОНДАЦИЯ
"ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" бяха изискани допълнителни документи и
информация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.
Участникът е представил документи, регистрирани в деловодната система на
Община Пловдив с Вх.№17ФН170-1/29.08.2017г.
Документите са представени след 3-дневния срок, посочен в писмо с
Изх.№17РОП54(10)/24.08.2017г., но въпреки това комисията реши да ги разгледа, тъй
като срокът не нормативно регламентиран, поради което това решение е в оперативната
самостоятелност на помощния орган.
Участникът е представил:
Решение на Окръжен съд – Смолян за промяна в регистрираните обстоятелства на
Фондация „Общество на познанието“ от дата 06.07.2017г.;
Удостоверение от Окръжен съд – Смолян от дата 11.08.2017г. за вписване на
фондацията в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел;
Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
Комисията разгледа представените документи и установи, че за ФОНДАЦИЯ
"ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" са изпълнени условията по чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и
чл. 10, ал. 1 от ЗОП, както и кои са задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 ЗОП.
С оглед на гореизложеното комисията продължи с разглеждане на документите,
свързани с личното състояние на участника, при което заключи следното:
С оглед на документите и информацията, предоставени от участника,
ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" отговаря на предварително
обявените условия на поръчката по отношение на личното му състояние, в
резултат на което офертата му се допуска до следващия етап на процедурата.
Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тоз и документ отразява
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V. Във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията реши да изпрати настоящия
протокол на всички участници.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, ще бъде предоставена
възможност в срок до 5 работни дни, считано от получаване на протокола да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнителна информация.
Указанията на комисията за отстраняване на несъответствията са препоръчителни,
но не и задължителни за участниците, като те могат да представят и други документи
и/или информация , с който считат, че могат да отстранят констатираните
несъответствия.
С това в 15:05 часа комисията приключи своята работа и председателят определи
следващото заседание да се състои на 08.08.2017 г., от 14:00 часа в
административната сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, стая №
80.
***
Настоящият протокол се състои от седем страници и се състави в един екземпляр на
дата 30.08.2017г., когато се подписа от членовете на комисията.
Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, имената им да
не бъдат заличавани при публикуване на настоящия протокол в Профила на купувача на Община
Пловдив.

ЗА КОМИСИЯТА:

/п/
…………….…………
/Аделина Хасова/

/п/
…………….…………
/Соня Славчева/

/п/
…………….…………
/Мариета Ханджийска-Танкова/
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