СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване
и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни
спектакли на Софийска опера и балет“

ДО
АКАД. ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

ДОКЛАД
На Комисията, назначена със Заповед № РД-11-792/28.12.2018 г. на Възложителя, за
провеждане на открита процедура по реда и при условията на Глави ХI-XIV от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Глава V, Раздел VIII от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки (ППЗОП), с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка,
отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране
дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Софийска опера и балет“,
заседавала в следния състав:
Председател: Вера Петрова – Заместник директор „Продукции“ на Софийска опера
и балет
Членове:
1. Галина Йосифова – Главен счетоводител на Софийска опера и балет;
2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист
УВАЖАЕМИ АКАД. КАРТАЛОВ,
На основание чл. 106, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, с настоящия Доклад,
представяме на вниманието Ви следната информация:
Комисията, назначена с Ваша Заповед № РД-11-792/28.12.2018 г. и заседавала в
основния си състав с гореизброените редовни членове, приключи работата си,
изпълнявайки възложената ѝ задача да проведе обявената с Ваше Решение №УС-03-180
от 19.11.2018 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор
на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламноинформационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни
спектакли на Софийска опера и балет“, като разгледа, оцени и класира подадените
оферти за участие в процедурата, стриктно спазвайки разпоредбите на Закона за
обществените поръчки, Правилника за прилагането му и утвърдената от Вас, в
качеството Ви на Възложител документация за провеждане на процедурата.
Работата на Комисията е отразена в съставените от нея Протокол №1 от 28.12.2018
г., Протокол №2 от 22.01.2019 г. и Протокол №3 от 28.01.2019 г., които са неразделна част
от настоящия Доклад. В съдържанието на визираните Протоколи, Комисията подробно и
детайлно отрази установените при работата ѝ факти и обстоятелства, констатациите и
приетите от нея Решения във връзка с допустимостта, съответствието, оценката и
класирането на офертите, подадени в процедурата, изразяващи се в следното:
I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание за
отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 28.12.2018 г. от 10:00 ч., в

заседателната зала на Софийска опера и балет (СОБ), находяща се в административната
сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков” №30.
При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 9:50 часа, служител от
деловодството на Софийска опера и балет предаде с протокол на Председателя на
Комисията запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата.
В рамките на публично оповестения в Обявението за поръчка краен срок – 17:30 ч.
на 27.12.2018 г., в Деловодството на Софийска опера и балет, за участие в процедурата са
подадени 2 (два) броя оферти от следните Участници:
(1) „МОЙРА БГ“ ЕООД, с адрес в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ №99, ет. 13.
Офертата е постъпила на 21.12.2018 г. и е заведена в деловодната система на Възложителя с
вх. № РД-09-216.
(2) „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, с адрес в гр. София, ул. „Маслиново
клонче“ №2, подал офертата си на 27.12.2018 г. Същата е заведена в деловодната система
под № РД-09-217.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП, присъстваше:
- г-жа Линда Георгиева Василева – упълномощен представител на „Мойра БГ“
ЕООД.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не
присъстваха на заседанието на Комисията.
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:15 часа и след легитимирането
на присъстващия представител на един от Участниците в процедурата, го запозна със
съдържанието на Заповед № РД-11-792/28.12.2018 г. на Възложителя, а членовете на
Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ
регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената (фирмените
наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие.
След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След като констатира, че и двете оферти, подадени в изброената по-горе поредност,
са представени преди изтичането на обявения краен срок (17:30 ч. на 27.12.2018 г.) и са в
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, Комисията отвори същите като
провери тяхната комплектуваност, установявайки във всяка от тях наличието на
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
документи, в което число и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП, Председателят на
Комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
всяка отделна опаковка, след което тримата членове на Комисията подписаха съответните
пликове, обозначени с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и конкретните
Технически предложения, съдържащи се във всяка отделна оферта и подлежащи на оценка,
съгласно обявените показатели от документацията за участие.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващия
представител на „Мойра БГ“ ЕООД да подпише Техническото предложение, приложено в
опаковката на конкурентния му Участник, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“, който не се възползва от тази, предоставена му, съобразно разпоредбата на чл.
54, ал. 5 от ППЗОП възможност.
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С приключване на гореописаните действия, в 11:10 ч. приключи публичната част от
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващия
представител на единия от Участниците в процедурата да напусне залата.
II. В последващите свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на
съдържащите се във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във
връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на съответствие на отделните
Участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя в Обявлението за поръчка и Документацията за участие, установявайки
следното:
1. Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен
орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата
на „Мойра БГ“ ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
едновременно и на основание констатациите на Комисията, досежно съответствието на
визирания документ с разписаните и утвърдени от Вас изисквания, относими към
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща
документите, доказващи изпълнението на одобрените условия към личното състояние и на
минималните изисквания като критерии за подбор, констатира, че в представения от
този Участник ЕЕДОП, няма липсващи документи и/или несъответствия с
поставените условия за допустимост, критерии за подбор или други изисквания за
участие в процедурата, предвид което прие решение „Мойра БГ“ ЕООД да бъде
допуснато до следващия етап на процедурата – преглед по същество на
представеното от него Техническо предложение.
2. В резултат от тези си действия, подробно и детайлно документирани от нея в
съставения Протокол №1 (носещ начална дата 28.12.2018 г.), Комисията установи, че в
офертата си, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е представил електронен носител (CD),
носещ надпис „ЕЕДОП“. След отварянето на диска, Комисията констатира, че
съдържанието му се заключава в един файл, наименован „espd_request_sign“, който,
разгледан по същество, представлява образеца на ЕЕДОП, генериран от Възложителя чрез
използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна система
еЕЕДОП, цифрово подписан и представен в нередактируем формат, който обаче, в
противовес на посоченото от Участника в представения от него опис по чл. 47, ал. 3
от ППЗОП, не е попълнен, а е напълно празен.
От детайлно извършения от нея преглед на записания на диска документ, Комисията
установи, че единственото привнасяне на данни е на последната страница на документа –
след текстовото съдържание е видно изписване, съобразно което на 27.12.2018 г. в 14:14:57
ч., образецът е подписан дигитално от Иван Веселинов Димитров.
В резултат от извършения анализ на установените от нея пропуски, непълноти и
недостатъци в представения от Участника празен образец на ЕЕДОП, Комисията
обоснова следните заключения:
Представянето на празен образец на Единния европейски документ за
обществени поръчки и липсата на вписване/деклариране в текстовото му съдържание
на изискуемите данни и информация, Комисията прие за равнозначно на липсващ
ЕЕДОП.
Отчитайки обстоятелството, че по същността си ЕЕДОП представлява
единна декларация, в която Участниците са длъжни да декларират както липсата
спрямо тях на основанията за отстраняване, така и съответствието си с
критериите за подбор, поставени от Възложителя за целите на настоящето
възлагане, Комисията прие, че представянето от страна на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“
ЕООД на изискуемия Единен европейски документ за обществени поръчки непопълнен
в нито едно от релевантните полета, като основен документ, доказващ
допустимостта на Икономическия оператор в настоящата обществена поръчка,
препятства възможността да се обоснове заключение отговаря ли Участника на
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условията за лично състояние, респ. покрива ли одобрените за целите на настоящето
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за
технически и професионални способности, поставени като критерии за подбор и
допустимост в обществената поръчка.
С оглед посоченото и предвид така установените пропуски, едновременнно и на
основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП Комисията указа на Участника, в срока по чл. 54, ал. 9
от ППЗОП да представи:
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен по избор
от Участника в един от двата, одобрени от Възложителя образеца:
- чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна
система еЕЕДОП (предоставен в документацията XML файл - espd-request), или
- чрез попълване на приложения файл на образец 1 - ЕЕДОП_BG1.doc, подготвен с
текстообработваща програма Word.
Беше указано също така и в представения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор
да обективира цялата изискуема от Възложителя и релевантна за настоящата
процедура информация, касаеща липсата, спрямо Участника и/или представляващото
го лице на основанията за отстраняване, както и съответствието на Дружеството с
критериите за подбор, утвърдени за целите на настоящето възлагане.
Комисията изиска от Участника да предостави/впише и всяка друга съответна
информация, изисквана от Възложителя и да посочи националните бази данни/данни
относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която Участника е установен, са длъжни да предоставят информация за тези
обстоятелства служебно на Възложителя.
Дадено беше и указание при представяне на изискания му нов ЕЕДОП, стриктно
да бъде спазено от Икономическия оператор и задължението документът да е в
електронен вид, в нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен
подпис) от неговия Управител.
III. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и
от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 28.12.2018 г.,
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от
Възложителя за целите на настоящето възлагане, „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД депозира
в Деловодството на Софийска опера и балет допълнително изискания му ЕЕДОП.
IV. На основание установяването, че Участникът е представил допълнително
изискания му нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, Комисията, на основание
и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително
представения документ, касаещ съответствието на Участника с изискванията, одобрени от
Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, подробно описвайки и
анализирайки установените факти в съставения от нея Протокол №2 от 22.01.2019 г.
В резултат от извършения от нея задълбочен и обстоен анализ на данните,
информацията и допълнително представените от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД данни и
информация, Комисията прие за установено, че Участникът отговаря на одобрените от
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи икономическото и финансово
състояние, както и техническите и професионални способности като критерии за подбор и
допустимост в настоящата процедура, с оглед което допусна офертата му за разглеждане по
същество.
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V. На проведено на 22.01.2019 г. свое заседание, Комисията, в качеството си на Ваш
помощен орган, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП извърши преглед, експертен анализ
и съпоставка на Техническите предложения на допуснатите Участници в процедурата, като
в резултат от извършеното от нея всестранно и пълно обсъждане на всяко едно от тях и
направения преглед и анализ на съдържанието им, Комисията обоснова заключения, че
както Техническото предложение, представено от „МОЙРА БГ“ ЕООД, така и това,
съдържащо се в офертата на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, отговарят на
изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснати до оценка.
VI. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 28.01.2019 г. от 11:00 ч., Комисията
проведе открито заседание по отваряне на ценовите предложения на допуснатите
Участници, чиито Предложения за изпълнение на поръчката бяха преценени като съответни
и отговарящи на изискванията по процедурата.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр.
второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП присъстваше:
- г-жа Линда Георгиева Василева – упълномощен представител на „Мойра БГ“
ЕООД.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, не присъстваха/не бяха изпратили
представители на провежданото от Комисията заседание.
След като запозна присъстващия представител на „Мойра БГ“ ЕООД с фактите и
обстоятелствата, относими към извършените от нея действия при провеждането на
процедурата, както и с приетите от нея решения за допустимостта и последващата оценка
на допуснатите оферти, Председателят на Комисията отвори пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” от офертите на допуснатите Участници и оповести
предлаганата от всеки един от тях обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в
обхвата на възлагането.
Конкретните стойностни размери на отделните предложения са подробно описани в
Протокол №3 от 28.01.2019 г.
Приключвайки извършването на горепосочените действия, Председателят на
Комисията закри публичното заседание, като помоли присъстващия представител на един
от Участниците в процедурата да напусне залата.
VII. Комисията продължи работа на 30.01.2019 г. при закрити врати, пристъпвайки
към класиране на разгледаните и допуснати оферти на Участниците, в съответствие с
възприетия от Възложителя критерий за възлагане – „най-ниска цена“, получавайки
следните резултати:
ПЪРВО МЯСТО: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с предлагана цена за
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането за прогнозния период на
поръчката от две години, в размер на 257 000 лв., без вкл. ДДС.
ВТОРО МЯСТО: „МОЙРА БГ“ ЕООД с предлагана цена за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагането за прогнозния период на поръчката от две
години, в размер на 290 000 лв., без вкл. ДДС.
VIII. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на Методиката за
оценка на офертите, Комисията Ви предлага да сключите договор за изпълнение на
услугите от обхвата на настоящата обществена поръчка, имаща за предмет: „Избор на
Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни
материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на
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Софийска опера и балет“, с класираният на първо място Участник, а именно: „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД.
Настоящият Доклад се подписа на 01.02.2019 г. от членовете на Комисията в един
екземпляр и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с Протокол №1 от
28.12.2018 г. за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
Протокол №2 от 22.01.2019 г. за съответствие с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор и за разглеждане и оценка на Техническите предложения и Протокол
№3 от 28.01.2019 г. за отваряне на ценовите предложения и извършване на оценка на
офертите и тяхното класиране.

КОМИСИЯ:
Председател: Вера Петрова …………...............…………
(п)*
Членове:
1. Галина Йосифова .........................................
(п)*
2. Мария Недялкова ...............................…………
(п)*

Одобрил:
(п)*
Акад. Пламен Карталов
Дата: 04.02.2019 г.

* Подписите на членовете на Комисията и на Възложителя са заличени на основание
Общия Регламент за защита на личните данни
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