РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-87/10.12.2019 г. на главния секретар
на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане
и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура с
предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнение на мерки по информация
и публичност на ОП „ Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020“.

На 10.12.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената
заповед, в състав:
Председател:
Лидия Димовска - държавен експерт в дирекция „Координация на програми и
проекти*'
и членове:
1. Илия Йорданов - държавен експерт в дирекция „Правна”;
2. Миглена Белякова - главен експерт в дирекция „Координация на програми и
проекти”;
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция ..Финанси”;
4. Пламенка Василева - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и управление
на собствеността”.
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие в Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията са постъпили 2 (две) оферти.
Председателят на комисията получи постъпилите оферти с приемо-предавателен протокол,
съгласно чл. 48. ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП), съдържащ списък със следните участници:

№

Входящ №

Дата и час на подаване

Участник/подател на офертата

1.

32-01-847

09.12.2019 г., 16.57 ч.

АПРА ООД

2.

32-01-848

09.12.2019 г., 17.18 ч.

ЛЕКС БГ ЕАД

Няма оферти, постъпили след крайния срок за подаване на офертите.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на следните участници:
1. Мария Пендева - упълномощен представител на АПРА ООД (пълномощно,
подписано от Томислав Цолов, представляващ дружеството);
2. Петя Цветкова - упълномощен представител на ЛЕКС БГ ЕАД (пълномощно,
подписано от Дилян Вичев, представляващ дружеството).
Представителите на участниците се вписаха в подготвен от комисията списък на
присъстващите при отваряне на офертите лица.
Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации съгласно чл. 103,
ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията премина към отваряне на
постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване, като оповести тяхното съдържание и
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри44.
Председателят оповести публично съдържанието на опаковките, съответно за всеки участник.
Опаковката на АПРА ООД съдържа еЕЕДОП на един брой диск, декларация на всички
задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, техническо предложение и приложения към него, както
и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Опаковката на ЛЕКС.БГ
ЕАД съдържа еЕЕДОП на един брой диск, декларация на всички задължени лица по чл. 54, ал.
2 и 3 и чл. 55 ал. 3 от ЗОП, декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, предварителен договор за
предоставяне на ресурси, техническо предложение и приложения към него, удостоверение за
добро изпълнение, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията и по един от присъстващите представители подписаха
предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“
на всеки от участниците.
След описаните по-горе действия по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП приключи публичната
част от заседанието на комисията.
В периода 11 декември 2019 г. - 08 януари 2020 г„ комисията продължи своята работа,
като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор.
При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 54. ал. 7 от
ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, Комисията констатира следното:
1.
По отношение на участника АПРА ООД в представените документи не са
констатирани несъответствия или липса на информация.
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2.
По отношение на участника ЛЕКС.БГ ЕАД, както следва:
2.1. В т. 2 „Опис на представените документи и информация, съдържащи се в офертата“,
участникът е посочил, че е представил 2 броя еЕЕДОП (1 брой от участника и 1 брой от
доставчика на ресурса). При разглеждане на съдържанието на приложения електронен носител
CD в закрито заседание, комисията установи, че на диска е записан само един брой еЕЕДОП
за участника ЛЕКС.БГ ЕАД. Дискът не съдържа еЕЕДОП на третото лице, което е посочено
в представения с офертата предварителен договор за предоставяне на ресурси.
2.2. При разглеждането на еЕЕДОП за участника ЛЕКС.БГ ЕАД:
В буква „В“ от Част II: „Информация за икономическия оператор“ е посочено,
че участникът ще използва капацитета на друг субект (трето лице). Приложен е предварителен
договор за предоставяне на ресурси между участника ЛЕКС.БГ ЕАД и „ГЪТС ЕНД БРАЙНС
ДДБ" ООД, в който е предвидено „ГЪТС ЕНД БРАЙНС ДДБ“ ООД да предостави безусловно
на ЛЕКС.БГ ЕАД, „при условията на чл. 65 от ЗОП целия си ресурс, с който да докаже
съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за
технически възможности и/или квалификация и които ще бъдат на негово разположение
през целия период на изпълнение на поръчката, включително но иеограничително: Ноу хау
за осигуряване на изпълнение дейности по медийно обслужване, във връзка с изпълнението
на мерките по информация и публичност
От представената информация в еЕЕДОП на участника и приложения
предварителен договор не става ясно, дали посоченият в еЕЕДОП конкретен годишен оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е конкретен годишен оборот на ЛЕКС.БГ ЕАД
или конкретен годишен оборот на „ГЪТС ЕНД БРАЙНС ДДБ‘*ООД.
Информацията, предоставена в еЕЕДОП и предварителния договор, не дава
достатъчно данни относно това кой е изпълнителят на реализираните дейности, сходни с
предмета на поръчката. От приложената в офертата на участника референция се установява,
че дейностите, сходни с предмета на поръчката, са изпълнени от „ГЪТС ЕНД БРАЙНС ДДБ“
ООД. В допълнение, в еЕЕДОП на участника ЛЕКС.БГ ЕАД като доказателство за
съответствие с критерия за подбор изпълнени „дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата“ е посочен „Договор 4600005076/31.05.2019 г„ с предмет: „Планиране, оформление
и осъществяване на рекламни дейности - производство, създаване, медия планиране и медия
купуване на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД“. Този договор, съгласно представената в
офертата референция, е изпълнен от третото лице „ГЪТС ЕНД БРАЙНС ДДБ“ ООД, а не от
участника в процедурата ЛЕКС.БГ ЕАД.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 104. ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,
участникът ЛЕКС.БГ ЕАД следва да представи в деловодството на МТИТС в срок до 5
работни дни от получаването на настоящия протокол:
1. два броя еЕЕДОП - един за ЛЕКС.БГ ЕАД и съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП - един за
третото лице („ГЪТС ЕНД БРАЙНС ДДБ“ ООД), при спазване изискванията на чл. 65, ал. 1 и
2 от ЗОП.
2.
Представените еЕЕДОП на участника и на третото лице следва да са съобразени със
следното:
2.1. В еЕЕДОП-ите на участника и на третото лице трябва да се посочи дали участникът
доказва един или всеки един от двата критерия за подбор, посочени в раздел III „Критерии за
подбор“ от част I от документацията за участие и/или се позовава на капацитета на третото
лице за доказване на един или всеки един от двата критерия за подбор.
2.2. В случай, че участникът се позовава на капацитета на третото лице за доказване на
критерия изпълнени „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,
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за последните три години, считано от датата на подаване на оф ертата“, участникът следва да
посочи частта от поръчката, в чието изпълнение третото лице ще участва (съгласно чл. 65, ал.
2 от ЗОП).

П р е д с^ц п е л :
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
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А нгелина Занова
Пламенка Василева
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