
 

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“ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 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“, открита с 

Решение № УС-03-180 от 19.11.2018 г. на Възложителя 
 
 

Днес, 22.01.2019 г. в заседателната зала на Софийска опера и балет (СОБ), находяща 
се в административната сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков” №30 се проведе 
заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-792/28.12.2018 г. на Възложителя, 
за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в Открита процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 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“, открита с Решение №УС-03-180 от 19.11.2018 г. на Директора на 
Софийска опера и балет. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава 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. 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 
валидни решения, не се налага определяне на резервни членове, които да вземат участие в 
работата на Комисията на днешното ѝ заседание.  

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

I. 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. и 
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, в Деловодството на Софийска опера и 
балет са постъпили допълнителни документи към офертата, подадена за участие в 
процедурата от Участника, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-а от чиято оферта 
Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за 
тяхното отстраняване/коригиране, а именно: 
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№ 

 

УЧАСТНИК 

 

Вх. № и дата на подаване на 
допълнителните документи 

1. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД  
Гр. София, ул. „Маслиново клонче“ №2 

 
№РД-09-17 от 18.01.2019 г. 

 
 

След установяването, че този от Участниците, на когото настоящият помощен орган 
изиска по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представи коригиран, нов 
ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени факти 
и обстоятелства, декларирани от Икономическия оператор (правно основание за което дава 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), е депозирал същите в указания им вид, Комисията, на 
основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и 
последваща преценка по същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от 
Възложителя към личното състояние и критериите за подбор,  установявайки следното: 

 
 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД – представило допълнителни документи, 

с вх. № РД-09-17/18.01.2019 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. № РД-09-
217 от 27.12.2018 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 от 28.12.2018 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от представителя на 
Дружеството посочване на съдържанието на депозирания от него допълнителен пакет 
документи към първоначално представената негова оферта за участие в обществената 
поръчка, както следва: 

 

2. Нов ЕЕДОП, попълнен за „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, подписан с 
електронен подпис и представен в нередактируем формат, извършените от Комисията на 
основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ на отразените в който факти и 
обстоятелства, обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
28.12.2018 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 

Основавайки се на така извършените от нея преглед и анализ на фактите и 
обстоятелствата, отразени в горепосочения документ, представен допълнително от 
Участника, Комисията обосновава следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 
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информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 
несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 
процедурата. 

 
 

II. Въз основа на така направените по-горе констатации и обоснованите от нея в 
настоящия и в предходносъставения Протокол №1 от 28.12.2018 г. изводи по отношение 
съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното 
състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за установено 
следното: 

 

1. „МОЙРА БГ“ ЕООД - 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, техническите и 
професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед 
което Комисията допуска за разглеждане по същество направеното от него Предложение за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - 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 техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от 
предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска за разглеждане по същество 
направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
настоящата обществена поръчка. 

 
*********************************************************************** 
 

III. С оглед така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 
конкретните установявания и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки отделен 
Участник текстове в съставения предходен Протокол №1 от 28.12.2018 г. и преди всичко – 
обстоятелството (основано както на декларациите на самите Участници, така и на 
направената от нея справка в публичния Регистър на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания), че 
горепосочените Участници са регистрирани като специализирани предприятия по смисъла 
на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, Комисията предлага на 
Възложителя: 

 
Да се допуснат до разглеждане Техническите  предложения на: 
 
1. „МОЙРА БГ“ ЕООД  
и 
2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД. 
 
************************************************************************* 
 
IV. Следвайки приетите от нея Решения, Комисията извърши преглед на двете 

допуснати до разглеждане по същество Технически предложения, с оглед тяхната пълнота 
и съответствие с изискванията на Възложителя, обективирани в Обявлението за поръчка, 
Документацията по процедурата и Техническата спецификация за изпълнението на 
дейностите, предмет на възлагане, в резултат от което установи следното:  
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IV.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 
„МОЙРА БГ“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09-216 от 21.12.2018 г. 

 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие в процедурата (образец №2), в съдържанието на 
което е включено следното: 

 

1. Направеното от Икономическия оператор потвърждение, че ще изпълни 
необходимите дейности, предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, обективирани в утвърдената от него Техническа спецификация, част от 
Документацията по процедурата; 

 
2. Предлаганите от Дружеството параметри и технически характеристики на 

подлежащите на изработка рекламни материали са както следва: 
 

№ 
 

Вид печатни 
рекламно-

информационни 
материали 

Описание на техническите характеристики 
на подлежащите на отпечатване рекламни 

материали, като предмет на поръчката, 
оферирани от Участника и съобразени с 

минималните изисквания на Възложителя, 
обективирани в Техническата спецификация 

Количество/тираж  
и прогнозно годишно 

количество 

1. 
Програми за 

спектакли – 1ви 
вид 

Формат: А4 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-30 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
15 заглавия 

4 500 –  
30 000 

2.  
Програми за 

спектакли – 2ри 
вид 

Формат: А4 
Материал: хартия – хром мат, 250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-30 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
15 заглавия 

4 500 –  
30 000 

3. 

 
Рекламни 

брошури– 1ви 
вид 

 

Формат: А5 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-16 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 - 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 –  
30 000 

4. 

 
Рекламни 

брошури– 2ри 
вид 

 

Формат: А5 
Материал: хартия – хром мат, 250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-16 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 –  
30 000 

5. 

 
Плакати – 1ви 

вид 
 

Размери: 100/70 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

115 гр. 

Брой/тираж: 
5 – 10 

Прогнозно годишно 
количество: 
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50 заглавия 
250 – 500 

6. 

 
Плакати – 2ри 

вид 
 

Размери: 100/70 см. 
Материал: хартия – хром мат, 130 гр. 

Брой/тираж: 
5 – 10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
50 заглавия 
250 – 500 

7. 
 

Флаери – 1ви вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

250 гр. 
Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
20 заглавия 

20 000 –  
100 000 

8. 
 

Флаери – 2ри вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
20 заглавия 

20 000 –  
100 000 

9. 

 
Флаери – 3ти 

вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 2 

Брой/тираж: 
1 000–5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
30 заглавия 

30 000 –  
150 000 

10. 

 
Флаери – 4ти 

вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 2 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
30 заглавия 

30 000 –  
150 000 

11. 

 
Рекламни 

дипляни – 1ви 
вид 

 

Размери: 20/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – хром мат,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4 

Брой/тираж: 
1 000 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

10 000 –  
30 000 

12. 

 
Рекламни 

дипляни – 2ри 
вид 

 

Размери: 20/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – офсет,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4 

Брой/тираж: 
1 000 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

10 000 –  
30 000 

13.  Размери: 30/21 см. 
Брой/тираж: 

300 – 2 000 
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Рекламни 
дипляни – 3ти 

вид 
 

Две сгъвки 
Материал: хартия – хром мат,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 6 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 –  
20 000 

14. 

 
Рекламни 

дипляни – 4ти 
вид 

 

Размери: 30/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – офсет,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 6 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 –  
20 000 

15. 

Билборд за 
спектакли – 

голям 
 

Размери: 300/400 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

 

Брой/тираж: 
10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 

16. 
Билборд за 

спектакли – 
среден 

Размери: 300/200 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 

17. 

 
Билборд за 

спектакли – 
малък 

 

Размери: 100/200 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
20 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 

 

3. Участникът е заявил съгласието си с условието, поставено от Възложителя, че 
срокът за изпълнение на поръчката е до 2 (две) години, считано от датата на сключването на 
договора за обществената поръчка или до изчерпване на осигурения от Възложителя 
финансов ресурс. 

4. Предложеният от Дружеството срок за изпълнение на дейностите по предпечат, 
печат, изработка и доставка на одобрените материали – предмет на възлагане от обхвата на 
обществената поръчка е до 10 (десет) календарни дни, считано от одобрението на дизайна 
от страна на Възложителя. 

5. Отразено е и съгласието на Икономическия оператор с условията за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, поставени от Възложителя в т. 1.3. – т. 1.5. 
от Техническата спецификация и в проекта на договор.  

Обективирано е и съгласието на Участника с предложения от Възложителя начин на 
приемане на изпълнението. 

6. Направено е волеизявление, според което Икономическият оператор предлага 
екип от експерти за изпълнение на поръчката, съответстващи на изискванията на 
Възложителя и притежаващи необходимия опит и специалност, едновременно с което е 
декларирано, че ще изпълни обществената поръчка в съответствие с всички изисквания на 
Възложителя, за да бъдат успешно завършени възлаганите рекламно-информационни 
материали.  

7. Дадена е гаранция, че Дружеството е в състояние да изпълни качествено 
поръчката в пълно съответствие с представената от него оферта, като е поет ангажимент 
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ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на дейностите от 
обхвата ѝ - да уведоми Възложителя незабавно, на всеки етап от изпълнението на договора.  

 
В приложение към разглежданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил: 

1.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец 
№3; 

2. Декларация за срока на валидност на представената от него оферта за срок от 6 
(шест) календарни месеца - по образец №4; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 
- по образец №5; 

4. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – попълнена по образец №6; 

5. Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 
спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679) – по образец №7; 

6. Мостри за всеки вид рекламен материал, предмет на възлаганото изпълнение - 
като реален рекламен материал, с изключение на билбордите, за представяне визията на 
които е приложена цветна разпечатка на хартиен носител – лице, гръб и страничен изглед, 
формат А4. 

 

След преглед на Техническото предложение на „МОЙРА БГ“ ЕООД, Комисията 
приема, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде 
допуснато до оценка. 

 
************************************************************************* 
 

IV.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09-217 от 27.12.2018 г. 

 
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от Документацията за участие в процедурата (образец №2), в съдържанието на 
което е включено следното: 

 

1. Направеното от Икономическия оператор потвърждение, че ще изпълни 
необходимите дейности, предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, обективирани в утвърдената от него Техническа спецификация, част от 
Документацията по процедурата; 

 
2. Предлаганите от Дружеството параметри и технически характеристики на 

подлежащите на изработка рекламни материали са както следва: 
 

№ 
 

Вид печатни 
рекламно-

информационни 
материали 

Описание на техническите характеристики 
на подлежащите на отпечатване рекламни 

материали, като предмет на поръчката, 
оферирани от Участника и съобразени с 

минималните изисквания на Възложителя, 
обективирани в Техническата спецификация 

Количество/тираж  
и прогнозно годишно 

количество 

1. 
Програми за 

спектакли – 1ви 
вид 

Формат: А4 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
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Брой страници: 4-30 
С телчета, при обем повече от 4 стр. 

15 заглавия 
4 500 – 30 000 

2.  
Програми за 

спектакли – 2ри 
вид 

Формат: А4 
Материал: хартия – хром мат, 250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-30 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
15 заглавия 

4 500 – 30 000 

3. 

 
Рекламни 

брошури– 1ви 
вид 

 

Формат: А5 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-16 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 - 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 – 30 000 

4. 

 
Рекламни 

брошури– 2ри 
вид 

 

Формат: А5 
Материал: хартия – хром мат, 250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4-16 

С телчета, при обем повече от 4 стр. 

Брой/тираж: 
300 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 – 30 000 

5. 

 
Плакати – 1ви 

вид 
 

Размери: 100/70 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

115 гр. 

Брой/тираж: 
5 – 10 

Прогнозно годишно 
количество: 
50 заглавия 
250 – 500 

6. 

 
Плакати – 2ри 

вид 
 

Размери: 100/70 см. 
Материал: хартия – хром мат, 130 гр. 

Брой/тираж: 
5 – 10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
50 заглавия 
250 – 500 

7. 
 

Флаери – 1ви вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

250 гр. 
Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
20 заглавия 

20 000 – 100 000 

8. 
 

Флаери – 2ри вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
20 заглавия 

20 000 – 100 000 

9. 

 
Флаери – 3ти 

вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – хром мат,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 2 

Брой/тираж: 
1 000–5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
30 заглавия 

30 000 – 150 000 
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10. 

 
Флаери – 4ти 

вид 
 

Размери: 10/21 см. 
Материал: хартия – офсет,  

250 гр. 
Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 2 

Брой/тираж: 
1 000 – 5 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
30 заглавия 

30 000 – 150 000 

11. 

 
Рекламни 

дипляни – 1ви 
вид 

 

Размери: 20/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – хром мат,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4 

Брой/тираж: 
1 000 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

10 000 – 30 000 

12. 

 
Рекламни 

дипляни – 2ри 
вид 

 

Размери: 20/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – офсет,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 4 

Брой/тираж: 
1 000 – 3 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

10 000 – 30 000 

13. 

 
Рекламни 

дипляни – 3ти 
вид 

 

Размери: 30/21 см. 
Две сгъвки 

Материал: хартия – хром мат,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 6 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 – 20 000 

14. 

 
Рекламни 

дипляни – 4ти 
вид 

 

Размери: 30/21 см. 
Една сгъвка 

Материал: хартия – офсет,  
250 гр. 

Двустранен печат 
Цветност: 4 цвята 
Брой страници: 6 

Брой/тираж: 
300 – 2 000 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
10 заглавия 

3 000 – 20 000 

15. 

Билборд за 
спектакли – 

голям 
 

Размери: 300/400 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

 

Брой/тираж: 
10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 

16. 
Билборд за 

спектакли – 
среден 

Размери: 300/200 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
10 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 

17. 

 
Билборд за 

спектакли – 
малък 

 

Размери: 100/200 см. 
Материал: винил 

Едностранен печат 
Цветност: 4 цвята 

Брой/тираж: 
20 

 
Прогнозно годишно 

количество: 
40 заглавия 
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3. Участникът е заявил съгласието си с условието, поставено от Възложителя, че 
срокът за изпълнение на поръчката е до 2 (две) години, считано от датата на сключването на 
договора за обществената поръчка или до изчерпване на осигурения от Възложителя 
финансов ресурс. 

4. Предложеният от Дружеството срок за изпълнение на дейностите по предпечат, 
печат, изработка и доставка на одобрените материали – предмет на възлагане от обхвата на 
обществената поръчка е до 10 (десет) календарни дни, считано от одобрението на дизайна 
от страна на Възложителя. 

5. Отразено е и съгласието на Икономическия оператор с условията за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, поставени от Възложителя в т. 1.3. – т. 1.5. 
от Техническата спецификация и в проекта на договор.  

Обективирано е и съгласието на Участника с предложения от Възложителя начин на 
приемане на изпълнението. 

6. Направено е волеизявление, според което Икономическият оператор предлага 
екип от експерти за изпълнение на поръчката, съответстващи на изискванията на 
Възложителя и притежаващи необходимия опит и специалност, едновременно с което е 
декларирано, че ще изпълни обществената поръчка в съответствие с всички изисквания на 
Възложителя, за да бъдат успешно завършени възлаганите рекламно-информационни 
материали.  

7. Дадена е гаранция, че Дружеството е в състояние да изпълни качествено 
поръчката, в пълно съответствие с представената от него оферта, като е поет ангажимент 
ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на дейностите от 
обхвата ѝ - да уведоми Възложителя незабавно, на всеки етап от изпълнението на договора.  

 
В приложение към разглежданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил: 

1.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец 
№3; 

2. Декларация за срока на валидност на представената от него оферта за срок от 6 
(шест) календарни месеца - по образец №4; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 
- по образец №5; 

4. Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 
спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679) – по образец №7; 

5. Мостри за всеки вид рекламен материал, предмет на възлаганото изпълнение - 
като реален рекламен материал, с изключение на билбордите, за представяне визията на 
които е приложена цветна разпечатка на хартиен носител – лице, гръб и страничен изглед, 
формат А4. 

 

След преглед на Техническото предложение на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ 
ЕООД, Комисията приема, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и 
следва да бъде допуснато до оценка. 

 
************************************************************************* 
 

IV. След като Комисията разгледа Техническите предложения и на двамата 
допуснати Икономически оператори, които ѝ действия са отразени подробно в настоящия 
Протокол, взе решение да оповести и уведоми Участниците в процедурата, а също и всички 
останали заинтересовани лица, че на 28.01.2019 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на 
Софийска опера и балет (СОБ), находяща се в административната сграда на СОБ в гр. 
София, бул. „Дондуков” №30, ще пристъпи към отваряне на пликовете, съдържащи 
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ценовите параметри за изпълнение на поръчката, предлагани от допуснатите Участници, 
чиито Технически предложения са разгледани и преценени като съответни.  

 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 22.01.2019 г. 
 
 
 
КОМИСИЯ: 
 
 
Председател: Вера Петрова …………...............………… 
        (п)* 
 Членове:     
   
1. Галина Йосифова ......................................... 
      (п)*   
2. Мария Недялкова ...............................………… 
      (п)*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от 
ЗЗЛД. 


