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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 2 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 05-040/05.02.2020 год. на 

Директора на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – гр. Плевен, със задача да 

отвори, разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка 

чрез събиране на оферти с обява, по реда на Глава  XXVI от ЗОП, с предмет: „Избор 

на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-

информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни 

спектакли на Драматично-куклен театър Иван Радоев” 

        Днес, 18.02.2020 г. (Вторник), на основание Раздел VIII от Глава пета от ППЗОП 
– “Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти”,  
Комисията, назначена със Заповед № РД 05-040/05.02.2020 год. на Директора на 
Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – гр. Плевен, в състав: 

Председател:    – Венцислав Хаджиев – финансов контрольор в ДКТ “И. Радоев” 
– Плевен  

Членове: 
1. Петко Петков                       Адвокат  
2. Борислава Минкова-Кацарова Главен счетоводител  
3. Георги Ангелов             Актьор и председател на СО-САБ 
4. Жаклин Рафаелова             Зам. Директор „Продажби и реклама“ 

 

се събра в 13:00 часа в кабинета на Директора на Драматично-куклен театър “Иван 

Радоев” – гр. Плевен, за да продължи своята работа по разглеждане и оценка на 

подадените оферти за участие в процедура по ЗОП - събиране на оферти с обява, по 

реда на Глава  XXVI от ЗОП, с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка, 

отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за 

промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-

куклен театър Иван Радоев” 

На заседанието присъстваха всички редовни членове.   
        На публичното заседание на  комисията  не присъстваха представители на 
участниците и средствата за масова информация:   

  
І. ЕТАП. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 

На основание чл.  57, ал. 1 от ППЗОП комисията реши да не отваря ценовите 

предложения на участниците “Джей Поинт Плюс“ ООД и „ЕТ „Иван Тодоров“ 98, за които 

в предходното си заседание комисията е констатирала, че същите не отговарят на 

изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка. В срока по чл. 54, ал. 

9 от ППЗОП участниците “Джей Поинт Плюс“ ООД и „ЕТ „Иван Тодоров“ 98 не са се 

възползвали от възможността и не са представили нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които да съдържат променена и/или допълнена информация, с които документи да 

докажат, че отговарят на условията на възложителя за участие в обществената 

поръчка. 
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Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници по реда на подадените оферти и оповести: 

1. Участник -– ЕА „Принт“ ООД, ЕИК 203727875, адрес за кореспонденция: 
гр. Плевен, ул. Сан Стефано 43, с оферта вх. № 032/ 29.01.2020 год.  е представил 
ценово предложение – Образец № 8, в което е предложил  обща цена от 182.15 лв. без 
ДДС, или 218. 58 лв. с ДДС  

 В предложената  от участника цена са включени всички разходи за: 
командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и други необходими за 
качественото и точно изпълнение от обхвата на обществената поръчка.  

         Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на 
възложителя. 

2. Участник -„Транс КО 04“ ЕООД, ЕИК 131230324, адрес за кореспонденция: гр. 
София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 139 с оферта вх. № 035/30.01.2020 
год. е представил ценово предложение – Образец № 8, в което е предложил  
обща цена от 125.35  лв. без ДДС, или 150.42  лв. с ДДС  

 В предложената  от участника цена са включени всички разходи за: 
командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и други необходими за 
качественото и точно изпълнение от обхвата на обществената поръчка.  

         Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на 
възложителя. 

3. Участник –„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД,  ЕИК 201557566, адрес за 
кореспонденция: гр. София, п.к. 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Иван М. Йончев 
14, с оферта №039/31.01.2020 год. е представил ценово предложение – 
Образец № 8, в което е предложил  обща цена от 46.57  лв. без ДДС, или 55.88  
лв. с ДДС. 

 В предложената  от участника цена са включени всички разходи за: 
командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и други необходими за 
качественото и точно изпълнение от обхвата на обществената поръчка.  

         Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на 
възложителя. 
        С извършените действия, описани по-горе публичната част от заседанието от 
комисията приключи. 
 

II. ЕТАП 
 Комисията продължи работа и извърши следните действия: 
 Комисията установи, че предложените цени и от тримата участника са 

определени при пълно съответствие с условията от документацията на обществената 
поръчка, като е съобразена максималната прогнозна стойност, одобрена за 
изпълнението на дейностите, индивидуализирана от Възложителя. 

 Комисията констатира, че са налице условията на чл. 72, ал. 1 от ЗОП-  
Налице е  предложение в офертата на участник, свързано с цена или 
разходи, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка.  
Участник –„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД,  ЕИК 201557566, адрес за 
кореспонденция: гр. София, п.к. 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Иван М. Йончев 
14, с оферта №039/31.01.2020 год. е представил ценово предложение – 
Образец № 8, в което е предложил  обща цена от 46.57  лв. без ДДС, или 55.88  
лв. с ДДС. Това предложение е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници: ЕА „Принт“ 
ООД и Транс КО 04“ ЕООД. 
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         В тази връзка комисията предлага на възложителя – директора на 
Драматично-куклен театър „Иван Радоев‘‘-Плевен на основание чл. 72, ал. 1 от 
ЗОП да изиска от участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД подобна писмена 
обосновка на начина на образуване на ценовото предложение, която 
обосновка участникът да представи 5-дневен срок от получаването на 
искането.  
        Обосновката следва да се отнася до възможностите на участника, 
посочени в чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП.  
 
 

С тези действия,  комисията приключи своята работа в 14.10 часа на  
18.02.2020 год.  
Следващото заседание ще се състои на 02.03.2020 г. от 11.00 ч.,   
за което на профила на купувача  ще бъде публикувано съобщение. 

 
 

 
 

КОМИСИЯ: 
 
Председател:    – Венцислав Хаджиев  
 
Членове: 

        1. Петко Петков  
                       
        2. Борислава Минкова-Кацарова   
 
        3. Георги Ангелов   
            
        4. Жаклин Рафаелова              

 

 
 


