РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 2
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-7/25,01.2019 г. на главния секретар на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и
оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „ Организиране
па събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“, в състав:
Председател: Десислава Николова - държавен експерт в дирекция „Координация на
програми и проекти“ и
членове:
1. Илия Йорданов - държавен експерт в дирекция „Правна“;
2. Мая Тодорова - старши експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция „Финанси“;
4. Галина Вълчева - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и управление на
собствеността“
За настоящата процедура се прилагат правилата на ЗОП (в сила до 01.03.2019 г. ) и
ППЗОП, въввръзкас§131,ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП. (ДВ,бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019
г.)
Комисията се събра на 25.02.2019 г. и на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
На 15.02.2019 г. Протоколи № 1 и № 1А от работата на комисията са изпратени до
участниците по електронен път и същите са публикувани в профила на купувача b№fl;//www.mti<g.govermnent.bg/pk/procediire/1543.
До изтичане на срока от 5 работни дни (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) от получаването на
Протоколи № 1 и № 1А от работата на комисията, участниците, по отношение на които са
констатирани несъответствия или липса на информация, са предоставили на комисията
допълнителни документи.
Комисията установи следното:
I.
представил:

Участникът „Ес Пи Консулт Б Г ‘ ООД, (документи с вх. № 32-01-44/20.02.2019 г.) е

1. Коригирана декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП;
2. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол №
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Ес Пи Консулт БГ“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
П. Участникът „Ваканция“ ООД (документи с вх. № 32-01-71/19.02.2019 г.) е
представил:
1. Коригирана декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП;
2. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол №
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Ваканция“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
Ш. Участникът „Триера Комюникейшънс“ ЕООД (документи с вх. № 32-0178/21.02.2019 г.) е представил:
1.
Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Триера Комюникейшънс“ ЕООД до разглеждане и
оценка на техническото предложение.
IV.
представил:

Участникът „Евро Алианс" ООД (документи с вх. № 32-01-92/21.02.2019 г.) е

1.
Коригирана декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
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Комисията допуска участника „Евро Алианс“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
V. Участникът „Ивент Дизайн“ ООД (документи с вх. № 32-01-95/20.02.2019 г.) е
представил:
1. Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ГШЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
2. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол Хв
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че пьрвоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Ивент Дизайн“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
VI. Участникът „Е-Турс“ ООД (документи с вх. № 32-01-97/19.02.2019 г.) е представил:
1.
Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че пьрвоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Е-Турс“ ООД до разглеждане и оценка на техническото
предложение.
VII. Участникът „Ламбаджиев Стандарт“ ООД (документи с вх. № 32-0198/22.02.2019 г.) е представил:
1. Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
2. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол Ха
IА от работата на комисията.
Комисията констатира, че пьрвоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Ламбаджиев Стандарт“ ООД до разглеждане и оценка
на техническото предложение.
VHL От участника „Плутон 1“ ЕООД (входирал допълнителни документи с вх. Ха 3201-99/21.02.2019 г.) с Протокол Xs I и 1А е изискано да представи:
1.
Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
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2.
Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол №
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че участникът е представил нов еЕЕДОП, попълнен и подписан
в съответствие с констатациите по Протокол № 1А от работата на комисията, но не е представил
изисканата Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, още
при първоначалното подаване на офертата (като част от съдържанието на опаковката)
участникът трябва да представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП (обн.
ДВ, бр. 28 от 2016 г.) лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете
на управителните или надзорните органи.
Докато за лицата по чл. 40, ал. 1, т.1 и 2 от ППЗОП информация може да бъде намерена
в Търговския регистър, по отношение на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП такава
информация не може да бъде открита в регистъра и не е ясно съществуват ли или не такива лица
по отношение на участника.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, предложение второ от
ЗОП, комисията предлага участника „Плутон 1“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататьшно
участие в процедурата, поради това, че същият не е изпълнил условието на т. 2.2.3. от Раздел IV
от документацията, която точка изисква участникът да представи Списък на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.
IX.
представил:

Участникът „Ка Ел Офис“ ООД (документи с вх. № 32-01-101/22.02.2019 г.) е

1.
Два нови еЕЕДОП от „Ка Ел Офис“ ООД, в който в част IV, буква В: Технически и
професионални способности“ е посочено следното:
„Описание
Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“
Сума
56940 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
15-04-2016
Крайна дата
4

31-12-2016
Получатели
Министерството на околната среда и водите ГДОПОС гр.София, бул. „Княгиня Мария
Луйза” № 22 Цветана Брьчкова 02/9406074
Тази информация достьпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
«Да
ОНе
URL
https://www.moew.govemment.b8/bg/profil-na-kupuvacha/148/#dogovor-uzBiiliieEue“
На горепосочения линк в интернет е налице информация за сключен Договор № 3414/31.03.2016 г. между „Ка Ел Офис“ ООД и Министерство на околната среда и водите. В
предмета на договора са включени дейности, както следва:
„1. Дейност 1 - Организиране на изнесени заседания и работни срещи на Комитета за
наблюдение на ОПОС извън град София - общо 2 (два) броя събития;
2. Дейност 2 - Организиране на заседания на Комитета за наблюдение на ОПОС в град
София - общо 4 (четири) броя събития;
3. Дейност 3 - организиране на работни срещи в град София - общо 4 (четири) броя
събития.“
С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията реши да
изпрати писмо до „Ка Ел Офис“ ООД и Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с
което да поиска от двете лица в срок до 15.03.2019 г. да разяснят колко събития, през кои дати
(за всяко събитие) и за колко човека (за всяко събитие) са организирани и изпълнени по Договор
№ 34-14/31.03.2016 г.
Комисията констатира, че в посочения срок са постъпили отговори от,Д а Ел Офис“ ООД
с per. № 32-01-227/15.03.2019 г. и от МОСВ с per. № 32-01-227/15.03.2019 г.
В разяснението си участникът „Ка Ел Офис“ ООД е представил доказателства, за
организирани и изпълнени събития по Договор № 34-14/31.03.2016 г. с МОСВ. Видно от
документите се вижда, че участникът е изпълнил едно малко събитие (до 60 човека) и едно
голямо събитие (над 60 човека) през последните 3 (три) години.
В разяснението си МОСВ е представило информация за организирани и изпълнени
събития по Договор № 34-14/31.03.2016 г. от участникът „Ка Ел Офис“ ООД, които подкрепят
твърдението на участника, че е изпълнил едно малко събитие (до 60 човека) и едно голямо
събитие (над 60 човека) през последните 3 (три) години.
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С оглед посоченото, Комисията констатира, че първоначално и допълнително
представените документи, както и отговорите от „Ка Ел Офис“ ООД и МОСВ. доказват
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Ка Ел Офис“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
X.
Участникът Обединение „Еуфория 19“, с участници „Еуфория БГ“ ООД, и
„Стоптеч“ ООД (документи с вх. № 32-01-104/21.02.2019 г.) е представил:
1. Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП - само за обединението.
2. Три броя нови еЕЕДОП-и (един на обединението и два на участниците в него),
попълнени и подписани в съответствие с констатациите по Протокол № 1А от работата на
комисията.
Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП-и, попълнени и подписани
в съответствие с констатациите по Протокол № 1А от работата на комисията, представил е
изисканата Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, но тази декларация е представена само за Обединение
„ Е у ф о р и я 1 9 “}но не и за участниците в обединението - „Еуфория БГ“ ООД и „Стоптеч“ ООД.
Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, още при първоначалното подаване на
офертата (като част от съдържанието на опаковката) участникът трябва да представи Списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44, ал.
1 от ППЗОП. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП (обн. - ДВ, бр. 28 от 2016 г.) лицата по чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете
на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.) лицата по чл. 40, ал. 1,
т. 1 и 2 от ППЗОП при дружество с ограничена отговорност (каквито са и двамата участници
„Еуфория БГ" ООД и „Стоптеч“ ООД в Обединение „Еуфория 19“) са лицата по чл.141, ал. 1 и
2 от Търговския закон. Съгласно чл. 141, ал. 1 от Търговския закон управителят организира и
ръководи дейността на дружеството (ООД) съобразно закона и решенията на общото събрание.
Съгласно чл. 141, ал. 2 от Търговския закон дружеството се представлява от управителя. При
няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият
договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат
действие по отношение на трети лица.
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Докато за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 от ППЗОП информация може да бъде
намерена в Търговския регистър, по отношение на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП такава
информация не може да бъде открита в регистъра и не е ясно съществуват ли или не такива лица
по отношение на участниците в Обединение „Еуфория 19“ - „Еуфория БГ“ ООД и „Стоптеч“
ООД.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, предложение второ от
ЗОП, комисията предлага участника Обединение „Еуфория 19“ да бъде отстранен от понататьшно участие в процедурата, поради това, че същият не е изпълнил условието на т. 2.2.3.
от Раздел IV от документацията, която точка изисква участникът да представи Списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП. В конкретния случай, участникът Обединение „Еуфория 19“ не е представил Списък
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44,
ал. 1 от ППЗОП за участниците в обединението - „Еуфория БГ“ ООД и „Стоптеч“ ООД, а е
представил такъв списък само за Обединение „Еуфория 19“.
XL Участникът „Рейвън Консултинг груп“ ООД (документ с вх. № 32-01105/20.02.2019 г.) е представил:
1. Нов еЕЕДОП на хартиен носител, попълнен и подписан от Борислав Игов в
съответствие с констатациите по Протокол № 1А от работата на комисията. Приложени са
доказателства за изпълнено минимум едно голямо събитие и диск.
Комисията констатира, че пьрвоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Рейвън Консултинг груп“ ООД до разглеждане и
оценка на техническото предложение.

ХП. Участникът „Атлас Травелс“ ЕООД (документи с вх. № 32-01-107/20.02.2019 г.) е
представил:
1. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол №
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че пьрвоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Атлас Травелс“ ЕООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
ХШ. Участникът „БРД Груп и Витоша Травъл“ ДЗЗД, с участници „БРД Груп“
ЕООД и „Витоша травъл“ ООД (документи с вх. № 32-01-108/21.02.2019 г.) е представил:
1.
Нов еЕЕДОП от „БРД Груп“ ЕООД, в който в част IV, буква В: Технически и
професионални способности“ е посочено следното:
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„Описание:
Организиране на фирмено парти за 50 човека, в т.ч. изпълнени следните дейности: 1.
Осигуряване на помещение. 2. Организиране на музикално- артиетична програма. 3.
Техническо обезпечаване на мероприятието. 4.Кетъринг.
Сума
6316.60 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
15-12-2019
Крайна дата
16-12-2019
Получатели
"БРЕЙКТАЙМ" АД, ЕИК 202356958“.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закона за обществени поръчки, комисията изиска от участника и от получателя на събитието в
срок до 15.03.2019 г. да разяснят дали е налице техническа грешка относно началната и крайната
дата на провеждане на събитието и на коя дата всъщност е проведено посоченото събитие.
Комисията констатира, че в посочения срок са постъпили отговори от “БРД Груп“ ЕООД
с per. № 32-01.226/14.03.2019 г. и от „Брейктайм“ АД с per. Хе 32-01-226/15.03.2019 г., съгласно
които се потвърждава, че е налице техническа грешка, относно началната и крайната дата на
провеждане на събитието. С оглед правилност на записите датите следва да се четат:
Начална дата: 15.12.2018 г.
Крайна дата: 16.12.2018 г.
С оглед посоченото, Комисията констатира, че първоначално и допълнително
представените документи, както и отговорите от “БРД Груп“ ЕООД и от „Брейктайм“ АД
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „БРД Груп и Витоша Травъл“ ДЗЗД до разглеждане и
оценка на техническото предложение.
XIV.
представил:

Участникът „Аеротур ММ“ ООД (документи с вх. № 32-01-109/21.02.2019 г.) е

1.
Нов еЕЕДОП на електронен носител (подписан от управителя) и на хартиен носител
(подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП) в
съответствие с констатациите по Протокол № 1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Аеротур ММ“ ООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
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XV. Участникът „Меркурий 97“ ЕООД (документи с вх. № 32-01-111/20.02.2019 г.) е
представил:
1. Нов еЕЕДОП, попълнен и подписан в съответствие с констатациите по Протокол №
1А от работата на комисията.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Меркурий 97“ ЕООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
XVI. Участникът „Център ПРО“ ЕООД (документи с вх. № 32-01-113/21.02.2019 г.) е
представил:
1. Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
2. Нов еЕЕДОП на електронен носител.
Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи
доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника „Център ПРО“ ЕООД до разглеждане и оценка на
техническото предложение.
Комисията продължи своята работа и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП разгледа
техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор, а именно техническите предложения на:
1. „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД
2. „ВАКАНЦИЯ“ ООД
3. СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД
4. „Триера Комюникейпгьнс“ ЕООД
5. Евро Алианс ООД
6. „Ивент Дизайн“ ООД
7. „Е-Турс“ ООД
8. „Ламбаджиев Стандарт“ ООД
9. „ЮНАЙТЕД ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД
10. „Ка Ел Офис“ ООД
11.,Д и Ем Ай Дивелопмънгг“ ЕООД
12. „Рейвън Консултант груп“ ООД
13. „Беневент“ ЕООД
14.,Атлас Травелс“ ЕООД
15. „БРД Груп и Витоша Травъл“ ДЗЗД
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16. „АЕРОТУР ММ“ ООД
17. „Д енд Д Агенция за връзки с обществеността“ АД
18. „Меркурий 97“ ЕООД
19. .Дентьр Логистика 2019“ ДЗЗД
20. „Център ПРО“ ЕООД
21. „БГМАП“ ООД.
Комисията установи следното:
1. Техническото предложение на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД съответства на
предварително обявените условия.
2. Техническото предложение на ,ЗАКАНЦИЯ“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
3. Техническото предложение на СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД съответства на предварително
обявените условия.
4. Техническото предложение на „Триера Комюникейшънс“ ЕООД съответства на
предварително обявените условия.
5. Техническото предложение на Евро Алианс ООД съответства на предварително
обявените условия.
6. Техническото предложение на „Ивент Дизайн“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
7. Техническото предложение на „Е-Турс“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
8. Техническото предложение на „Ламбаджиев Стандарт“ ООД съответства на
предварително обявените условия.
9. Техническото предложение на „ЮНАЙТЕД ТРАВЕЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД
съответства на предварително обявените условия.
10. Техническото предложение на ,*Ка Ел Офис“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
11. Техническото предложение на „Ди Ем АЙ Дивелопмънт“ ЕООД съответства на
предварително обявените условия.
12. Техническото предложение на „Рейвън Консултинг груп“ ООД съответства на
предварително обявените условия.
13. Техническото предложение на „Беневент“ ЕООД съответства на предварително
обявените условия.
14. Техническото предложение на Атлас Травелс“ ЕООД съответства на предварително
обявените условия.
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15. Техническото предложение на „БРД Груп и Витоша Травъл“ ДЗЗД съответства на
предварително обявените условия.
16. Техническото предложение на „АЕРОТУР ММ“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
17. Техническото предложение на „Д енд Д Агенция за връзки с обществеността“ АД
съответства на предварително обявените условия.
18. Техническото предложение на „Меркурий 97“ ЕООД съответства на предварително
обявените условия.
19. Техническото предложение на „Център Логистика 2019“ ДЗЗД съответства на
предварително обявените условия.
20. Техническото предложение на „Център ПРО“ ЕООД съответства на предварително
обявените условия.
21. Техническото предложение на „БГ МАП“ ООД съответства на предварително
обявените условия.
Комисията реши отварянето на ценовите оферти да се извърши на 21.03.2019 г. от 14:00
часа в ci-радата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 и да обяви датата, часа и мястото на
отварянето в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията състави този протокол на 15.03.2019 г.

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Десислава Николова

Мая Тодорова

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Ангелина Занова
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
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Илия Йорданов
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Галина Вълчева
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