
СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по 

проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, 

обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно 

наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 

Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции”, открита с 

Решение № 316/08.04.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на 

ценовите оферти ще се състои на 15.07.2016 г. в 14:00ч. в стая 404 на четвърти етаж в 

сградата на Община Кърджали. 

 

Комисията дава следните оценки по показател Оценка на техническото предложение на 

Техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както следва:  

 
І. Обособена позиция 1 

«Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури и дипляни) и 

информационна билборд и информационна табела» 
 

№ Участник 
Оценка на техническото предложение 

точки 

1. „Джи Ем Криейтив” ЕООД ДА 

2. „Триера Комюникейшънс” ЕООД ” ДА 

3. „АОЯ” ЕООД ДА 

4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД ДА 

5. „Инфо Трейдинг” ЕООД   ДА 

 

ІІ. Обособена позиция 2  
„Разработване и поддържане на интернет сайт на проекта” 

 

№ Участник 
Оценка на техническото предложение 

точки 

1. „Джи Ем Криейтив” ЕООД ДА 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД ДА 

 
ІІІ. Обособена позиция 3  

„Организиране и провеждане на пресконференции и кампания за представянето на 

арх.комплекс „Перперикон"” 
 

№ Участник 
Оценка на техническото предложение 

 

1. „Травъл Медия Груп” ЕООД ДА 

2. „Триера Комюникейшънс” ЕООД ДА 

3. Фондация „Общество на познанието ДА 



4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД ДА 

5. „Инфо Трейдинг” ООД ДА 

6. „Българска Финансова Група” ООД ДА 

 
Отстранени участници: 

 

 „МИЛИТО” ЕООД  - оферта с вх. № 53-00-557/09.05.2016 год. за обособена позиция 1 – 

«Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури и дипляни) и 

информационна билборд и информационна табела».   

Правно основание: чл. 69, ал. 3 от ЗОП 

Мотив - Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. В 

техническото предложение на участника  не е дадено предложение за разпределение на  задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на задачите. /т.2 от раздел І на 

Техническото предложение по Образец № 1/ Също така  не е посочен конкретен период/срок за 

изпълнението на всяка от шестте задачи. /т.3 от раздел І на Техническото предложение по Образец 

№ 1/. 

 

„КиМ Принт” ЕООД  - Оферта с вх. № 53-00-561/09.05.2016 год за обособена позиция 3 – 

„Организиране и провеждане на пресконференции и кампания за представянето на арх.комплекс 

„Перперикон"; 

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП 

Мотив: непредставяне на изискани допълнителни документи 

 

„Атлас Травелс” ЕООД  - Оферта с вх. № 53-00-562/09.05.2016 год. за обособена позиция 3 – 

„Организиране и провеждане на пресконференции и кампания за представянето на арх.комплекс 

„Перперикон" 

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП 

Мотив: непредставяне на изискани допълнителни документи 

 

 „ПроСистем” ЕООД – оферта вх. № 53-00-549/04.05.2016 за  обособена позиция 1 – 

«Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури и дипляни) и 

информационна билборд и информационна табела».  

Правно основание: чл. 55, ал. 7 и чл. 69, ал. 1 от ЗОП и във връзка с параграф 1 т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП 

мотив - Комисията установи, че лицето - собственик на участника е и собственик на капитала  

„Ламбаджиев стандарт” ООД - участник подал оферта по обособена позиция 3 с вх. № 53-00-

551/05.05.2016 г. Комисията счита, че допускането до участие на свързани лица би нарушило 

равнопоставеността между участниците в процедурата.  

  

„Ламбаджиев стандарт” ООД - оферта вх. № 53-00-551/05.05.2016 за обособена позиция 3 – 

„Организиране и провеждане на пресконференции и кампания за представянето на арх.комплекс 

„Перперикон".  

Правно основание: чл. 55, ал. 7 и чл. 69, ал. 1 от ЗОП и във връзка с параграф 1 т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП 

Мотив - Комисията установи, че лицето-собственик на капитала на дружеството е и собственик на 

капитала на „ПроСистем” ЕООД – участник подал оферта по обособена позиция 1 с вх. №53-00-

549/05.05.2016 г. Комисията счита, че допускането до участие на свързани лица би нарушило 

равнопоставеността между участниците в процедурата. 

 

Издателска къща „АБ” ЕООД - оферта вх. № 53-00-552/05.05.2016 за обособена позиция 3 – 

„Организиране и провеждане на пресконференции и кампания за представянето на арх.комплекс 

„Перперикон". 



Правно основание: чл. 55, ал. 7 и чл. 69, ал. 1 от ЗОП и във връзка с параграф 1 т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП 

Мотив - Комисията установи, че лицето-собственик на капитала на дружеството  е и собственик на 

капитала на ЕТ „Рекламна къща АБ-Анелия Минкова” - участник подал оферта по обособена 

позиция 1 с вх. №53-00-553/05.05.2016 г. Комисията счита, че допускането до участие на свързани 

лица би нарушило равнопоставеността между участниците в процедурата 

 

ЕТ „Рекламна къща АБ-Анелия Минкова” - оферта вх. № 53-00-553/05.05.2016  за обособена 

позиция 1 – «Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури и дипляни) и 

информационна билборд и информационна табела».  

Правно основание: чл. 55, ал. 7 и чл. 69, ал. 1 от ЗОП и във връзка с параграф 1 т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП 

Мотив - Комисията установи, че лицето-собственик на капитала на  участника е и собственик на 

капитала на Издателска къща „АБ” ЕООД - участник подал оферта по обособена позиция 3 с вх. 

№53-00-552/05.05.2016 г. Комисията счита, че допускането до участие на свързани лица би 

нарушило равнопоставеността между участниците в процедурата 

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на 

установения режим за достъп до Административната сграда на Община Кърджали. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА:................./П/...................         
                                /Сезгин Бекир/ 

Заличен на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

АО// 

Съгласувано: 
Ст. юрисконсулт: .......................  

      

 


