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П Р О Т О К О Л 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

На 21.04.2015 г. в 11:00 часа в ст. 503 в сградата на Агенцията по обществени 

поръчки (АОП) на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, се проведе заседание на комисията, 

назначена със Заповед № РД-38/21.04.2016 г. на главния секретар на Агенцията по 

обществени поръчки, със задача да получи, разгледа и оцени събраните оферти, както и 

да класира участниците в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична 

покана по реда на Глава 8а от ЗОП с изх. № РД-23/07.04.2016 г. с предмет: „Изработка и 

доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по 

проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в 

България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ с две 

обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка на рекламни тетрадки-

бележници, химикалки и флаш памети по проекта“; 

Обособена позиция № 2: „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и 

торбички по проекта“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 

1 от ЗОП. 

На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП се проведе публично заседание на комисията за 

получаване, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществената 

поръчка. Комисията заседава в състав:  

Председател: 

 Росица Генова Главурова – директор на дирекция “Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност” 

Членове: 

1. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция „Финансово – 

стопанска, административноправна и информационна дейност“; 

2. Валерия Димитрова Нацева-Методиева – главен експерт в отдел 

„Методология, анализ и законодателство”, дирекция „Методология, анализ и контрол на 

обществените поръчки”; 

3. Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх – главен експерт, дирекция 

„Финансово – стопанска, административноправна и информационна дейност” 

4.   Димитрина Вангелова Иванова – главен сътрудник по управление на 

европейски проекти и програми в отдел „Предварителен контрол”, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“. 

Служител от деловодството на АОП предаде получените оферти по списък и срещу 

подпис на член на комисията. 

Председателят на комисията откри заседанието и комисията започна работа по 

разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти. 

Съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на 

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
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представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица 

при спазване на установения режим за достъп до сградата. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 

обществената поръчка, на средствата за масово осведомяване или други лица. 

Комисията установи, че до изтичането на крайния срок за подаване на офертите 

(17:00 часа на 20.04.2016 г.) в деловодството са подадени 2 (две) оферти, с входящи 

номера, дата и час на получаване в деловодството на следните участници: 

1. Участник № 1 „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД – вх. № 40-02-

9/20.04.2016 г., 12:53 часа, за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2; 

2. Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД – вх. № 40-02-10/20.04.2016 г., 15:34 часа, 

за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 

След запознаване със списъка на подадените оферти, всички членове на комисията 

подписаха декларации, в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП и 

декларации за безпристрастност, почтеност и поверителност съгласно чл. 10, § 1 от 

Договор за изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ 

обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество“, сключен на 15.06.2015 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти. 

1. Офертата на Участник № 1 „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е 

подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Офертата беше отворена и комисията оповести документите, които се съдържат в 

нея и провери съответствието им със Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата – по Образец № 1 от публичната покана. Мострите за двете 

обособени позиции са поставени в отделен запечатан плик с надпис „Мостри ОП № 1     

ОП № 2“ без приложен вътре опис на предоставените артикули. Офертата на участника 

съдържа технически и ценови предложения и по двете обособени позиции. 

Председателят оповести ценовите предложения на участника, както следва:  

Обособена позиция № 1:  

„Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по 

проекта“ 

No Артикули Количество 
Единична цена  

в лева без ДДС 

Обща цена  

в лева без ДДС 

1 2 3 4 5 

1 Рекламни тетрадки-бележници 400 8.00 3 200 

2 Рекламни химикалки 400 1.20 480 

3 Рекламни флаш памети 400 9.00 3 600 

Обща цена в лева, без ДДС: 18.20 7 280 

Обща сума на единичните цени на артикулите (сбор от цените в колона 4): 18,20 лв. 

/осемнадесет лева и двадесет стотинки/, без ДДС. 
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Обща цена за изпълнение на поръчката (сбор от цените в колона 5): 7 280 лв. /седем 

хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС. 

 

Обособена позиция № 2: 

 „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ 

No Артикули Количество 
Единична цена  

в лева без ДДС 

Обща цена  

в лева без ДДС 

1 2 3 4 5 

1 Рекламни брошури 400 3.00 1 200 

2 Рекламни папки 400 3.50 1 400 

3 Рекламни торбички 400 4.00 1 600 

Обща цена в лева, без ДДС: 10.50 4 200 

Обща сума на единичните цени на артикулите (сбор от цените в колона 4): 10,50 лв. 

/десет лева и петдесет стотинки/, без ДДС. 

Обща цена за изпълнение на поръчката (сбор от цените в колона 5): 4 200 лв. /четири 

хиляди и двеста лева/, без ДДС. 

Председателят на комисията оповести техническите параметри, които подлежат на 

оценяване и се съдържат в представените от участника технически предложения, 

съгласно Образец № 4 от публичната покана, които са както следва: 
Обособена позиция № 1:  

„Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по проекта“ 

No Артикули  *Параметри на предложението 

1. 

Рекламни тетрадки-бележници:  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, формат: А4, брой 

листа: минимум 70, редове: широки, корици: 

твърди, хартия за тялото: рециклирана (75%) 

 

Изискуеми характеристики на артикула:  

-изработени от рециклирани и/или 

биоразградими продукти;  

-формат А4; 

-брой листа: минимум 70;  

-редове: широки;  

-корици: твърди;  

-хартия за тялото: рециклирана (75%). 

 

Елементи за оценка:  

-наличие на спирала; 

-наличие на 70 листа; 

-пълноцветен печат на корицата и 

индивидуален проект; 

-наличие на листи с планер; 

-наличие на корица от картон; 

-наличие на място за закрепване на 

химикалка. 
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2. 

Рекламни химикалки:  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, печат: тампон/гравюра 

 

Изискуеми характеристики на артикула: 

-изработени от рециклирани материали 

и/или биоразградими продукти; 

-печат: тампон/гравюра. 

 

Елементи за оценка:  

-наличие на тъч скрийн накрайник; 

-наличие на сменяем пълнител; 

-пластмасов клип. 

 

3. 

Рекламни флаш памети (USB):  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, минимална памет 4GB, 

USB 2.0, печат: тампон/гравюра 

Изискуеми характеристики на артикула: 

-изработени от рециклирани материали 

и/или биоразградими продукти; 

-минимална памет 4GB, USB 2.0; 

-печат: тампон/гравюра. 

 

Елементи за оценка:  

-памет 16GB; 

-изработени от дърво; 

-наличие на опаковка. 
 

Обособена позиция № 2:  

„Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ 

No Артикули  *Параметри на предложението 

1. 

Рекламни брошури:  

изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, пълноцветен печат, 

печат: офсет или дигитален, размер: А4 в 

разгънат вид (с 1 биг), двустранни, хартия: 

минимум 115 гр/м2, максимум 130 гр/м2, 

включени проект на дизайн, предпечат, печат 

 

 

Изискуеми характеристики на артикула:  

-изработени от рециклирани материали 

и/или биоразградими продукти; 

-пълноцветен печат; 

-печат: офсет или дигитален; 

-размер: А4 в разгънат вид (с 1 биг),  

-хартия: минимум 115 гр/м2, максимум 

130 гр/м2; 

-включени проект на дизайн, предпечат, 

печат. 

 

Елементи за оценка:  

-отпечатване на 100% вторична 

рециклирана хартия; 

-плътност на хартията над 115 гр/м
2
; 

-двустранен хромов мат. 

 

2. 

Рекламни папки:  
 изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, формат: за листа А4, 

съдържащи минимум 20 листа от рециклирана 

хартия формат А4, печат: ситопечат 

 

Изискуеми характеристики на артикула:  

-изработени от рециклирани материали 

и/или биоразградими продукти; 

-формат: за листа А4; 

-съдържащи минимум 20 листа от 

рециклирана хартия формат А4; 

-печат: ситопечат 

Елементи за оценка:  
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-включените в папката листа са с 

отпечатано върху тях пълноцветно лого; 

-в папката са включени повече от 20 листа 

от рециклирана хартия; 

-наличие на щанцован джоб за листа; 

-пълноцветен печат върху папката. 

 

3. 

Рекламни торбички  
Изискуеми характеристики на артикула: 

изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, нетъкан текстил – 

плътност 100 гр/м2 или памук 100%, размер: 

минимум 260×330×60 мм, печат: 

ситопечат/трансфер. 

 

Изискуеми характеристики на артикула: 

-изработени от рециклирани материали 

и/или биоразградими продукти; 

-памук 100%; 

-размер: минимум 260×330×60 мм; 

-печат: ситопечат/трансфер. 

 

Елементи за оценка:  

-наличие на дълга дръжка за носене през 

рамо; 

-изработен от памук; 

-възможност за избор на поне 3 различни 

цвята. 

 

Ценовите и техническите предложения на участника по двете oбособени позиции 

бяха подписани от председателя и членове на комисията. 

Участникът е представил мостри на всеки един от посочените в таблиците към 

Приложение № 1 и Приложение № 2 от Техническата спицификация артикули за 

съответните обособени позици, а именно: 

 Рекламна тетрадка-бележник с химикалка – 1 брой;  

 Рекламни химикалки – 3 броя; 

 USB памет - 1 брой; 

 Рекламна брошура – 1 брой; 

 Рекламна папка –  1 брой; 

 Рекламни торбички – 2 броя в различни цветове. 

 Участник № 1 „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД е приложил 

„Обяснителна записка, относно брандирането на мострите“. Участникът посочва, че 

брандиране на логото на АОП върху артикулите ще бъде изпълнено след предоставянето 

на векторен вариант с подходяща резолюция. 

2. Офертата на Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Офертата беше отворена и комисията оповести документите, които се съдържат в 

офертата и провери съответствието им със Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата – по Образец № 1 от публичната покана. Мострите за двете 

обособени позиции са поставени в 2 отделни запечатани плика с обозначeн предмета на 

обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнасят мострите и опис. 

Офертата на участника съдържа технически и ценови предложения и по двете 

обособени позиции. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника, както 

следва:  



6 

 

Обособена позиция № 1:  

„Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по 

проекта“ 

No Артикули Количество 
Единична цена  

в лева без ДДС 

Обща цена  

в лева без ДДС 

1 2 3 4 5 

1 Рекламни тетрадки-бележници 400 5.25 2 100 

2 Рекламни химикалки 400 1.23 492 

3 Рекламни флаш памети 400 12.80 5 120 

Обща цена в лева, без ДДС: 19.28 7 712 

Обща сума на единичните цени на артикулите (сбор от цените в колона 4): 19,28 лв. 

/деветнадесет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС. 

Обща цена за изпълнение на поръчката (сбор от цените в колона 5): 7 712 лв. /седем 

хиляди седемстотин и дванадесет лева/, без ДДС. 

 

Обособена позиция № 2: 

 „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ 

No Артикули Количество 
Единична цена  

в лева без ДДС 

Обща цена  

в лева без ДДС 

1 2 3 4 5 

1 Рекламни брошури 400 4.75 1 900 

2 Рекламни папки 400 9.85 3 940 

3 Рекламни торбички 400 19.85 7 940 

Обща цена в лева, без ДДС: 34.45 13 780 

Обща сума на единичните цени на артикулите (сбор от цените в колона 4): 34,45 лв. 

/тридесет и четири лева и четирдесет и пет стотинки/, без ДДС. 

Обща цена за изпълнение на поръчката (сбор от цените в колона 5): 13 780 лв. 

/тринадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/, без ДДС. 

Председателят на комисията оповести техническите параметри, които подлежат на 

оценяване и се съдържат в представените от участника технически предложения, 

съгласно Образец № 4 от публичната покана, които са както следва: 
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Oбособена позиция № 1:  

„Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по проекта“ 

No Артикули  *Параметри на предложението 

1. 

Рекламни тетрадки-бележници:  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, формат: А4, брой 

листа: минимум 70, редове: широки, корици: 

твърди, хартия за тялото: рециклирана (75%) 

 

-изработени от рециклирани материали; 

-формат А4; 

-брой листа - 75; 

-редове – широки; 

-корици – твърди; 

-хартия на тялото – рециклирана; 

-наличие на спирала; 

-пълноцветен печат на корицата и 

индивидуален проект; 

-наличие на листи с планер; 

-наличие на корица от картон; 

-наличие на място за закрепване на 

химикалка; 

-наличие на годишен календар. 

 

2. 

Рекламни химикалки:  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, печат: тампон/гравюра 

 

-изработени от биоразградими продукти; 

-печат – тампон; 

-наличие на тъч скрийн накрайник; 

-наличие на сменяем пълнител; 

-пластмасов клип. 

 

3. 

Рекламни флаш памети (USB):  
изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, минимална памет 4GB, 

USB 2.0, печат: тампон/гравюра 

-изработени от биоразградими продукти; 

-памет 16GB, USB 2.0; 

-печат – тампон; 

-изработени от дърво; 

-наличие на опаковка. 
 

Обособена позиция № 2:  

„Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ 

No Артикули  *Параметри на предложението 

1. 

Рекламни брошури:  

изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, пълноцветен печат, 

печат: офсет или дигитален, размер: А4 в 

разгънат вид (с 1 биг), двустранни, хартия: 

минимум 115 гр/м2, максимум 130 гр/м2, 

включени проект на дизайн, предпечат, печат 

 

 

-изработени от рециклирани материали; 

-пълноцветен печат; 

-печат – офсет; 

-размер А4 в разгънат вид (с 1 биг); 

-хартия – 130 гр/м
2 

; 

-двустранен хромов мат; 

-включени проект на дизайн, предпечат, 

печат; 

-отпечатване на 100% вторична 

рециклирана хартия. 

 

2. 

Рекламни папки:  
 изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, формат: за листа А4, 

съдържащи минимум 20 листа от рециклирана 

хартия формат А4, печат: ситопечат 

-изработени от рециклирани материали; 

-формат – за листи А4; 

-в папката са включени 25 листа от 

рециклирана хартия, формат А4; 

-ситопечат; 
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 -включените в папката листа са с 

отпечатано върху тях пълноцветно лого; 

-наличие на щанцован джоб за листа; 

-пълноцветен печат върху папката. 

 

3. 

Рекламни торбички  
Изискуеми характеристики на артикула: 

изработени от рециклирани материали и/или 

биоразградими продукти, нетъкан текстил – 

плътност 100 гр/м2 или памук 100%, размер: 

минимум 260×330×60 мм, печат: 

ситопечат/трансфер. 

 

-изработени от биоразградими продукти; 

-нетъкан текстил – плътност 100 гр/м
2
; 

-размери – 365 х 400 х 80 мм; 

-печат – ситопечат; 

-наличие на дълга дръжка за носене през 

рамо; 

-възможност за избор на поне 3 различни 

цвята.
  
 

 

Ценовите и техническите предложения на участника по двете oбособени позиции 

бяха подписани от председателя и членове на комисията. 

Участникът е представил мостри на всеки един от посочените в таблиците към 

Приложение № 1 и Приложение № 2 от Техническата спецификация артикули за 

съответните обособени позици, а именно: 

 Рекламна тетрадка-бележник – 1 брой;  

 Рекламна химикалка – 1 брой; 

 USB памет – 1 брой; 

 Рекламна брошура – 1 брой; 

 Рекламна папка – 1 брой; 

 Рекламни торбички – 4 броя в различни цветове. 

 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 

На 28.04.2016 г. в 13:00 часа комисията продължи своята работа с разглеждане на 

офертите, като провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в 

публичната покана и приложенията към нея. 

Работата на комисията продължи при следния ред:  

1. Проверка на съответствието на офертите с изискванията на 

възложителя, заложени в публичната покана и приложенията към нея.  

2. Оценка на техническите предложения на допуснатите участници.  

3. Оценка на ценовите предложения на допуснатите участници.  

4. Комплексна оценка и класиране на участниците.  

 

По т. 1: Проверка на съответствието на офертите с изискванията на 

възложителя, заложени в публичната покана и приложенията към нея: 

Комисията прегледа представените от Участник № 1 „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД документи и установи съдържанието на офертата, както 

следва: 

 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец 

№ 1; 

 Представяне на участника, изготвено по Образец № 2; 
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 по Обособена позиция № 2, обществената поръчка е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП. След подробен преглед на представената от участника декларация 

по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания под номер 517/07.03.2016 г., изготвена по Образец № 10 и завереното от 

участника копие от удостоверението за регистрация, комисията прие, че офертата на 

участника по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до по-нататъшно 

разглеждане и оценяване; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 3; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ 

и ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 8; 

 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - 

Образец № 6, с приложени 3 броя заверени от участника копия на доказателства за 

извършените услуги, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП; 

 Справка декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец № 7. Участникът е 

предложил 1 (един) експерт, който отговаря на изискванията на възложителя; 

 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки относно 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 

съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители - Образец № 12 –участникът е декларирал, че няма да 

ползва подизпълнители; 

 Техническо предложение по Обособена позиция № 1 и Техническо 

предложение по Обособена позиция № 2 - Образец № 4; 

 Ценово предложение по Обособена позиция № 1 и Ценово предложение по 

Обособена позиция № 2 - Образец № 5; 

 Заверено от участника копие на удостоверение за еко хартия и картони 

„Environmental Declaration ARJOWIGGINS GRAPHIC, January 2013” – на английски език; 

 Заверено от участника копие на удостоверение за еко текстил „Certificate of 

Compliance Institute for Ethical and Environmental Certification” – на английски език; 

 Заверени от участника копия на валидни сертификати за въведена система за 

управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 : 2008 – 2 броя. 

В Раздел III – Допълнителна информация от публичната покана, възложителят е 

посочил, че всички документи се представят съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП. В 

представените от участника документи липсва превод на български език на 

представените на английски език документи. 

Участникът е представил удостоверения за еко хартия и картони и еко текстил, но 

липсват такива за материалите, от които са изработени останалите мостри. 

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от участника мостри: 

 Рекламна тетрадка-бележник с химикалка – 1 брой. Мострата е с 

отпечатано пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, и 

текст: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“, с наличие на спирала, 71 листа, 

корица от картон и място за закрепване на химикал, с приложен 1 бр. химикал. Листовете 

в представената мостра са бели, без широки редове. 
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Съгласно Техническата спецификация, Приложение № 1 - Таблица със списък на 

конкретните видове артикули, предмет на поръчката, Рекламните тетрадки-бележници 

следва да бъдат: „изработени от рециклирани материали и/или биоразградими продукти; 

формат: А4; вид корици: твърди; брой листа: минимум 70, редове: широки; хартия за 

тялото: рециклирана“. 

 Рекламни химикалки – 3 броя. Мострите са с в различни цветове, с 

отпечатано пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, с 

наличие на тъч скрийн накрайник, пластмасов клип и сменяем пълнител. Брандираното 

върху мострите лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество е с размер 20 

мм. 

 USB памет - 1 брой. Мострата е с отпечатано пълноцветно лого на Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество, изработена от дърво, с наличие на опаковка и 

връзка. Отпечатаното върху мострата лого е с размер 25 мм. Комисията установи, че 

размерът на приложената мостра на USB памет не позволява брандиране на логото на 

проекта в по-голям размер. 

 Съгласно Раздел III – СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.12 от публичната покана 

артикулите следва да съдържат всички реквизити, отговарящи на изискванията от 

насоките за информация и публичност на проекта и указани в техническата 

спецификация и извадката от наръчника, отнасяща се до предмета на обществената 

поръчка, приложена като отделен файл, неразделна част от техническата спецификация 

на поръчката. Съгласно наръчника, логото трябва да бъде в минимален размер от 35 мм (в 

случай, че не е възможно да се направи по-голямо); 

 Рекламна брошура – 1 брой. Мострата е отпечатана на рециклирана хартия, 

с пълноцветен печат, съдържа примерна визия и разположение на текст и снимки, 

пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, лого на АОП и 

текст: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“; 

 Рекламна папка –  1 брой. Мострата е с отпечатано пълноцветно лого на 

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и текст: „Проектът се реализира с 

финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за 

разширения Европейски съюз“, съдържаща 1 брой лист формат А4 с отпечатани 

пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП; 

 Рекламни торбички – 2 броя в различни цветове. Мострите са с отпечатано 

пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и текст: 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“, с наличие на дълга дръжка за 

носене през рамо. Комисията установи, че представените мостри са с размери 370 х 390 

мм и 380 х 400 мм, но са без дъно, т.е. не е изпълнено изискването на Техническата 

спецификация да са с „размер: минимум 260×330×60 мм“. 

След подробен преглед на документите за подбор и мострите, представени от 

участника, комисията прецени, че офертата на Участник № 1 „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя, подробно 

описани в публичната покана за настоящата поръчка и в документацията към нея, поради 

следните причини: 
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- По Обособена позиция № 1  представената мостра на USB памет е с размер, 

който не позволява брандиране на логото на проекта, в съответствие с изискванията за 

минимален размер на отпечатване, посочени в Наръчник за визуализация на 

отличителните графични елементи на Българо-Швейцарската програма за 

сътрудничество. 

- По Обособена позиция № 2 – представените мостри на рекламни торбички 

нямат дъно и следователно не отговарят на заложените минимални размери за същия 

артикул в  Техническата спецификация.  

С оглед на изложеното, комисията единодушно реши, че офертата на Участник № 

1 „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД не се допуска до последващо оценяване. 

С това приключи работата на комисията за деня. 

 

На 09.05.2016 г. в 10:00 часа комисията продължи своята работа в променен състав, 

съгласно Заповед № РД-41/09.05.2016г., с която продседателят на комисията - Росица 

Генова Главурова – директор на дирекция „Финансово-стопанска, административно – 

правна и информационна дейност“ се заменя с Юлия Кирилова Тодорова – главен 

счетоводител,  дирекция „Финансово-стопанска, административно – правна и 

информационна дейност“. 

Комисията разгледа офертата на Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД и установи, 

че съдържа: 

 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец 

№ 1; 

 Представяне на участника, изготвено по Образец № 2; 

 по Обособена позиция № 2, обществената поръчка е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП. След подробен преглед на представената от участника декларация 

по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания под номер 269/12.03.2015 г., изготвена по Образец № 10 и завереното от 

участника копие от удостоверението за регистрация, комисията намира, че офертата  по 

Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до последващо разглеждане и 

оценяване; 

 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки относно 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 

съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители - Образец № 12 – участникът е декларирал, че няма да 

ползва подизпълнители; 

 Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 3; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ 

и ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 8; 

 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - 

Образец № 6, с приложено 1 брой заверено от участника копие на доказателство за 

извършените от него 2 услуги, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП; 
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 Справка декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец № 7. Участникът е 

предложил 1 (един) експерт, който отговаря на изискванията на възложителя; 

 Опис на предоставените мостри по Обособена позиция № 1 и Опис на 

предоставените мостри по Обособена позиция № 2;  

 Техническо предложение по Обособена позиция № 1 и Техническо 

предложение по Обособена позиция № 2 - Образец № 4; 

 Заверено от участника копие на Сертификат за еко-етикет на ЕС (EU 

Ecolabel) – на английски език и  превод на български език; 

 Заверени от участника копия на сертификати за рециклирана хартия – 3 броя 

на английски език и  преводи на български език; 

 Заверено от участника копие на удостоверение ЕкоЛого за продукти и/или 

услуги, които съответстват на стандарта ЕкоЛого – химикалки, механични моливи и 

други пишещи инструменти - на английски език и  превод на български език; 

 Заверени от участника копия на сертификати по ISO 14001:2004 и OHSAS 

18001:2007 за производство  на пособия за писане – 2 броя, на английски език и  преводи 

на български език; 

 Заверено копие на сертификат за наличие на система за управление на 

качеството за производство и продажба на пособия за писане по ISO 9001:2008 - на 

английски език и с превод на български език; 

 Заверено от участника копие на сертификат SGS-PEFC/COC-1376 за 

наличие, оценяване и сертифициране на система за проследяване на продукцията на 

горски продукти - на английски език и с превод на български език; 

 Заверено от участника копие на сертификат, удостоверяващ разрешително по 

Стандарт Oeko-Tex Standart 100 за използване на маркировка Oeko-Tex - на английски 

език и с превод на български език. 

 Ценово предложение по Обособена позиция № 1 и Ценово предложение по 

Обособена позиция № 2 - Образец № 5; 

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от участника мостри: 

 Рекламна тетрадка-бележник – 1 брой. Мострата е с отпечатано 

пълноцветно лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, лого на АОП и 

текстове: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките 

на швейцарския принос за разширения Европейски съюз“ и „Методическа подкрепа за 

развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, формат А4, с брой листа 

75, наличие на твърди корици, спирала, листи с планер, корица от картон, място за 

химикалка и годишен календар. Листовете в представената мостра са бели, без широки 

редове. 

Съгласно Техническата спецификация, Приложение № 1 - Таблица със списък на 

конкретните видове артикули, предмет на поръчката Рекламните тетрадки-бележници 

следва да бъдат: „изработени от рециклирани материали и/или биоразградими продукти; 

формат: А4; вид корици: твърди; брой листа: минимум 70, редове: широки; хартия за 

тялото: рециклирана“. 

 Рекламна химикалка – 1 брой. Мострата е с отпечатани пълноцветно лого 

на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП, с наличие на тъч 

скрийн накрайник, сменяем пълнител и пластмасов клип; 
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 USB памет – 1 брой. Мострата е с отпечатани пълноцветно лого на Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП, изработена от дърво, с 

наличие на опаковка. Отпечатаното върху мострата лого на Българо-Швейцарската 

програма за сътрудничество е с размер 30 мм. Комисията установи, че размерът на 

приложената мостра на USB памет позволява брандиране на логото на проекта в по-голям 

размер. 

Съгласно Раздел III – СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.12 от публичната покана 

артикулите следва да съдържат всички реквизити, отговарящи на изискванията от 

насоките за информация и публичност на проекта и указани в техническата 

спецификация и извадката от наръчника, отнасяща се до предмета на обществената 

поръчка, приложена като отделен файл, неразделна част от техническата спецификация 

на поръчката. Съгласно наръчника, за да се постигне яснота на логото трябва то да бъде в 

минимален размер от 35 мм (в случай, че не е възможно да се направи по-голямо). 

 Рекламна брошура – 1 брой. Мострата е отпечатана на рециклирана хартия, 

с пълноцветен печат, съдържащ примерна визия и разположение на текст и снимки, лого 

на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, лого на АОП, без текст: 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“, с изписан текст: „Методическа 

подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“ , в размер А4 

в разгънат вид с 1 биг. 

Съгласно Техническата спецификация дизайнът на артикул Рекламни брошури 

следва да включва: „лого на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, лого на 

АОП и текст: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в 

рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз“. Основната 

информация в брошурата и снимковия материал ще бъдат предоставени от възложителя“. 

 Рекламна папка – 1 брой. Мострата е с отпечатани пълноцветно лого на 

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП и текстове: 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“ и „Методическа подкрепа за 

развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“;  наличие на щанцован 

джоб с приложен блок с листа формат А4 с отпечатани пълноцветно лого на Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП; 

 Рекламни торбички – 1 броя. Мострите са с отпечатано в един цвят лого на 

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и лого на АОП и текстове: 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на 

швейцарския принос за разширения Европейски съюз“ и „Методическа подкрепа за 

развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изработени в размери 

365 х 400 х 80 мм, с наличие на дълга дръжка за носене през рамо. 

Съгласно Извадката от Наръчника за визуализация на отличителните графични 

елементи на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, отнасяща се до 

предмета на настоящата обществена поръчка, неразделна част от Техническата 

спецификация, за да се постигне максимално въздействие и разпознаваемост, винаги, 

когато е възможно, трябва да се използва пълноцветната версия на логото, а ако трябва да 

се използва фон, логото трябва да се адаптира съгласно указанията в наръчника. 
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След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията реши да изпрати писмо от името на председателя на комисията до Участник № 

2, с което да му даде възможност да представи в срок от 3 работни дни разяснения 

относно установените от комисията противоречия между представеното от него 

Техническо предложение и приложените мостри. 

Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на определения срок за 

предоставяне на исканите разяснения. 

 

На 16.05.2016г. в 14:00 часа комисията проведе поредното си заседание за 

разглеждане и оценка на офертите. 

Във връзка с писмо Изх. № 40-02-10/10.05.2016г. до Участник № 2 „ТОП 

ЕЛАНА“ ООД и в определения срок, в деловодството на АОП е подаден запечатан плик, 

както следва:  

От Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД – плик с Вх. № 40-02-10/13.05.2016г. – 

16.37 ч.  

Председателят на комисията отвори плика и комисията констатира, че той съдържа 

писмена обосновка с разясненията,  поискани от комисията.  

По Обособена позиция № 1 относно мостра „Рекламни тетрадки-бележници“ е 

пояснено, че началните страници на предложената мостра визуализират как би 

изглеждала при изпълнението на поръчката. Потвърдено е, че при производството 

артикулите ще бъдат изцяло на редове, спрямо одобрения от възложителя проект. 

Относно мостра „Рекламни флаш памети (USB)” е потвърдено, че печатаемото 

поле върху представената мостра може да е 40 мм в съответствие с изискванията на 

възложителя. 

По Обособена позиция № 2 относно мостра на артикул „Рекламни брошури“ е 

посочено, че брошурата е с илюстративен дизайн и производството им ще бъде по дизайн 

напълно отговарящ на изискванията на проекта. 

Относно мостра за артикул „Рекламни торбички“ е указано, че материалът на 

представените рекламни торби не позволява пълноцветен печат. Участникът 

потвърждава, че всички артикули ще бъдат изработени съгласно изискванията посочени в 
Наръчник за визуализация на отличителните графични елементи на Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество. 

Като взе предвид допълнително представените разяснения комисията прие, че 

офертата на участника отговаря на изискванията, поставени от възложителя, подробно 

описани в публичната покана за настоящата поръчка и в документацията към нея. 

С оглед на изложеното, комисията единодушно реши, че офертата на Участник    

№ 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД, следва да бъде допусната до оценка на техническото и 

ценовото предложение. 

 

По т. 2 и т. 3: Оценка на техническите и ценовите предложения на допуснатите 

участници: 

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници – 

Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД, съобразно заложената методика по избрания 

критерий - икономически най-изгодната оферта. 
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Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките на техническото 

предложение на участника, оценката за цялостната визия на артикулите и оценка на 

предложената от участника цена. 

КО = ТО + ЦВ + Ц 

ТО – оценка на техническото предложение на участника с максимален брой точки: 40т. 

ЦВ -  оценка на цялостната визия на артикулите с максимален брой точки: 10т. 

Ц – оценка на предложена от участника цена с максимален брой точки: 50т. 

 

Оценка по Обособена позиция 1 „Изработване и доставка на рекламни тетрадки-

бележници, химикалки и флаш памети по проекта“: 
 

ТО – Оценка на техническото предложение:  

1. Рекламни 

тетрадки-

бележници 

 

 

 

 

 

Макс.: 25т. 

Елементи 

за оценка/ 

точки 

наличие 

на 

спирала 

 

 

 

 

2т. 

Наличие 

на повече 

от 70 л. 

 

 

 

 

2т. 

пълноцв. 

печат на 

корицата 

и индив. 

Проект 

 

 

5т. 

наличие на 

листи с 

планер 

 

 

 

 

5т. 

наличие на 

корица 

картон 

 

 

 

 

3т. 

наличие 

на 

корица 

корк 

 

 

 

4т. 

наличие на 

място за 

закрепв. на 

химикал 

 

 

 

4т. 

наличие 

на 

годишен 

календар 

 

 

 

3т. 

Брой 

точки 

Присъден

и точки 
2т. 2т. 5т. 5т. 3т. - 4т. 3т. 24т. 

2. Рекламни 

химикалки 

 

 

Макс.: 5т. 

Елементи 

за оценка/ 

точки 

наличие на тъч 

скрийн 

 

2т. 

наличие на сменяем 

пълнител 

 

1т. 

пластмасов клип 

 

 

2т. 

метален клип 

 

 

1т. 

Брой 

точки 

Присъден

и точки 
2т. 1т. 2т. - 5т. 

3. Рекламни 

флаш 

памети 

 

 

 

Макс.: 10т. 

Елементи 

за оценка/ 

точки 

памет 

8GB 

 

 

 

3т. 

памет 

16GB 

 

 

 

4т. 

изработен

и от 

бамбук 

 

 

3т. 

изработени 

от дърво 

 

 

 

2т. 

изработени 

от 

пластмаса 

 

 

1т. 

наличие 

тъч на 

тъч 

скрийн 

 

2т. 

наличие на опаковка 

 

 

 

 

1т. 

Брой 

точки 

Присъден

и точки - 4т. - 2т. - - 1т. 7т. 

Общ брой точки за техническото предложение 36т. 

           

ЦВ - оценка на цялостната визия на артикулите 

Максимален брой точки: 10т. 

Елементи за оценка/ точки 
Присъдени 

точки 

цветово съчетаване на всички предложени артикули, използване на еднакви визуализиращи елементи и една 

тема - 6т. 
6т. 

надписите и логата са разположени по начин, който е съобразен с площта и дизайна им - 4т. 4т. 

Общ брой точки за техническото предложение 10т. 
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         Ц - Предложена от участника цена 

Максимален брой точки: 50т. 

P2 = 19,28 x 50 = 50т. 

        19,28 

КО = ТО + ЦВ + Ц = 36т. + 10т. + 50т. = 96 т. 

 

Оценка по Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни брошури, 

папки и торбички по проекта“ : 

          ТО – Оценка на техническото предложение: 

1. Рекламни 

брошури 

 

 

 

Макс.: 10т. 

Елементи за 

оценка/ 

точки 

отпечатване на 

100% вторична 

рециклирана 

хартия 

 

3т. 

плътност на 

хартията над 

115 гр/м
2 

 

 

3т. 

двустранен 

хромов мат 

 

 

 

4т. 

едностранен хромов мат 

 

 

 

2т. 

Брой 

точки 

Присъдени 

точки 3т. 3т. 4т. - 10т. 

2. Рекламни 

папки 

 

 

 

 

Макс.: 15т. 

Елементи за 

оценка/ 

точки 

включените в 

папката листа са 

с отпечатано 

пълноцветно 

лого 

 

5т. 

в папката са 

включени 

повече от 20 

листа от 

рециклирана 

хартия 

3т. 

наличие на 

щанцован 

джоб за 

листа 

 

 

5т. 

пълноцветен печат 

върху папката 

 

 

 

 

2т. 

 

Присъдени 

точки 5т. 3т. 5т. 2т. 15т. 

3. Рекламни 

торбички 

 

 

 

Макс.: 15т. 

Елементи за 

оценка/ 

точки 

наличие на 

дълга дръжка за 

носене през 

рамо 

 

5т. 

изработени от 

нетъкан текстил 

 

 

 

4т. 

изработени 

от памук 

 

 

 

5т. 

възможност 

за избор на 

поне 3 

различни 

цвята 

3т. 

наличие 

на капак 

 

 

 

2т.   

Присъдени 

точки 5т. 4т. - 3т.  12т. 

Общ брой точки за техническото предложение 37т. 

 

 

         ЦВ - оценка на цялостната визия на артикулите 

Максимален брой точки: 10т. 
Елементи за оценка/ точки Присъдени точки 

цветово съчетаване на всички предложени артикули, използване на еднакви визуализиращи 

елементи и една тема - 6т. 

6т. 

надписите и логата са разположени по начин, който е съобразен с площта и дизайна им - 4т. 4т. 

Общ брой точки за техническото предложение 10т. 
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Ц - Предложена от участника цена 

Максимален брой точки: 50т. 

P1 = 34,45 x 50 = 50т. 

        34,45 

КО = ТО + ЦВ + Ц = 37т. + 10т. + 50т. = 97 т. 

По т. 3: Комплексна оценка и класиране на участниците: 

Оценка на офертата на Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД: 

Обособена позиция № 1 – КО = 96 т. 

Обособена позиция № 2 – КО = 97 т. 
 

Комисията пристъпи към крайно класиране: 

 по Обособена позиция № 1:  

Първо място: Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД с комплексна оценка 96 т. 

 по Обособена позиция № 2: 

Първо място: Участник № 2 „ТОП ЕЛАНА“ ООД с комплексна оценка 97 т. 

Предвид гореизложеното комисията предлага :  

 Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка на рекламни тетрадки-

бележници, химикалки и флаш памети по проекта“ да се възложи на Участник № 2 

„ТОП ЕЛАНА“ ООД.  

 Обособена позиция № 2: „Изработване и доставка на рекламни брошури, 

папки и торбички по проекта“ да се прекрати със следните мотиви: предвид факта, че за 

обособената позиция е останал само един участник, който предлага цена по-висока от 

среднопазарната за артикули с идентичен вид и качество, не може да се гарантира избор 

на изпълнител в условията на конкуренция и ефективно разходване на публични 

средства, което би довело до нарушаване на основните принципи на ЗОП. 

Комисията приключи своята работа на 17.05.2016 г., като настоящият протокол 

ведно с цялата документация по поръчката бяха предадени на възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.  

 

Председател: Юлия Кирилова Тодорова            *……………………  

                      (подпис) 

Членове:  

 1. Елена Петрова Христова      *……………………  

                     (подпис) 

 

2. Валерия Димитрова Нацева-Методиева *……………………  

             (подпис) 

 

3. Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх *……………………  

             (подпис) 

 

4. Димитрина Вангелова Иванова           *…………………  

             (подпис) 
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Дата на представяне на протокола за утвърждаване от възложителя: 17.05.2016 г. 

 

Иво Кацаров – Главен секретар      *……………………... 

        (подпис) 

 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


