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УТВЪРЖДАВАМ:  
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

   ДАМЯН ДИКОВ 
   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
от работата на комисия, определена със заповед № 3/15.07.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” за избор на 
изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на рекламни и 
информационни материали за изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за 
безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по Програма Еразъм +“ 
 

I заседание 
Днес, 15.07.2019 г. комисия, определена със заповед № 3/15.07.2019 г. на Дамян 

Диков, изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” за 
избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на рекламни 
и информационни материали за изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение за 
безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по Програма Еразъм +", което включва 4 
обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Осигуряване на информационни материали 
Обособена позиция 2: Осигуряване на реклама в Софийското метро 
Обособена позиция 3: Осигуряване на външна реклама 
Обособена позиция 4: Осигуряване на медийно покритие: 
в състав: 
1. Дамян Диков 
2. Джансу Самир 
3. Христина Грозева 
4. Николай Стоилов 
5. Александра Босакова 
Не присъстваха представители на участниците. 
 
Членове на комисията получиха списъка с участниците в процедурата и подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Председателят откри заседанието на комисията, която започна своята работа след 

като получи представените оферти. Същите са представени в запечатан непрозрачен плик и 
са приети със следните входящи номера: 

1. „Уан Бай Уан“ ЕООД – вх. № 01/10.07.2019 г. 
2. „Ка Ел Офис” ООД – вх. № 02/11.07.2019 г. 
3. „Инстор медия“ ЕООД - вх. № 03/11.07.2019 г. 
4. „Инстор медия“ ЕООД - вх. № 04/11.07.2019 г. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на офертата и започна проверка за наличните в 

пликовете документи. 
 
Комисията констатира, че офертата на „Уан Бай Уан” ЕООД е представена за 

обособена позиция 4: “Осигуряване на медийно покритие” и е в запечатана, непрозрачна 
опаковка. Отвори офертата и оповести ценовото предложение, а именно:  
Изпълнение на медийно покритие - преди, по време и след спортните събития - статии, 
интервюта в специализирани медии – 14 бр. – 9 127 лв. без ДДС 
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Комисията констатира, че офертата на „Ка Ел Офис” ООД е представена за 
обособена позиция 3: “Осигуряване на външна реклама” и обособена позиция 4: 
“Осигуряване на медийно покритие” и е в запечатана, непрозрачна опаковка. Отвори 
офертата и оповести съответно ценовите предложения, а именно:  
За ОП3 - изработване на винил и осигуряване на външните билбордове в София - 10 пункта 
за 2 х 14 дни - 8 540 лв. без ДДС. 
За ОП4 - изпълнение на медийно покритие - преди, по време и след спортните събития - 
статии, интервюта в специализирани медии – 14 бр. – 4 900 лв. без ДДС. 
 

Комисията констатира, че първата оферта на „Инстор Медия” ЕООД е представена за 
обособена позиция 2 “Осигуряване на реклама в Софийското метро” и е в запечатана, 
непрозрачна опаковка. Отвори офертата и оповести ценовото предложение, а именно:  
1. Изработване и осигуряване на реклама в Софийското метро - билбордове върху 
платформи/ стълби/ коридори - 60 пункта за 1 месец – 11 650 лв. без ДДС. 
2. Реклама в Софийското метро - подвижни текстови съобщения - в продължение на 2 
седмици – 15 950 лв. без ДДС. 
 

Комисията констатира, че втората оферта на „Инстор Медия” ЕООД е представена за 
обособена позиция 3: “Осигуряване на външна реклама” и е в запечатана, непрозрачна 
опаковка. Отвори офертата и оповести ценовото предложение, а именно:  
изработване на винил и осигуряване на външните билбордове в София - 10 пункта за 2 х 14 
дни - 9 350 лв. без ДДС. 
 

С това откритото заседание приключи. 
 
 
II заседание 

Днес на 22.07.2019 г. комисията се събра, за да продължи работата си на закрито 
заседание. 

Комисията разгледа офертата на „Уан Бай Уан” ЕООД за обособена позиция 4 и 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и те отговарят на 
изискванията на възложителя и ЗОП. Реши да го допусне до разглеждане на техническото 
предложение. 

 
Комисията разгледа офертата на „Ка Ел Офис” ООД за обособена позиция 3 и 4 и 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и те отговарят на 
изискванията на възложителя и ЗОП. Реши да го допусне до разглеждане на техническите 
предложения по двете позиции. 

 
Комисията разгледа офертата на „Инстор Медия” ЕООД за обособена позиция 2 и 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и те отговарят на 
изискванията на възложителя и ЗОП. Реши да го допусне до разглеждане на техническото 
предложение. 

 
Комисията разгледа офертата на „Инстор Медия” ЕООД за обособена позиция 3 и 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и те отговарят на 
изискванията на възложителя и ЗОП. Реши да го допусне до разглеждане на техническото 
предложение. 
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III заседание 
Днес на 29.07.2019 г. комисията се събра, за да разгледа техническите предложения 

на допуснатите участници. Взе се единодушно решение да бъдат разглеждани по позиции. 
 
По обособена позиция 2 има подадена и допусната само една оферта, а именно на 

„Инстор Медия” ЕООД. 
Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, че е 

офериран срок за представяне за графична визия за изпълнение на заявката 10 календарни 
дни, а в приложението за изпълнение на поръчката са описани предлаганите параметри на 
изработка и локация на пунктовете.  

Комисията взе установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на 
възложителя и ЗОП и реши да го допусне до разглеждане на ценовото. 

 
По обособена позиция 3 са подадени и допуснати две оферти - на „Ка Ел офис“ ООД 

и „Инстор Медия” ЕООД. 
Комисията разгледа техническото предложение на „Ка Ел офис“ ООД и установи, че 

е офериран срок за представяне за графична визия за изпълнение на заявката 15 календарни 
дни, а в съдържа вътрешно противоречие като се отнася в началото към изпълнение на 
доставка, а в края към услуга. В приложението на техническо предложение са включени 
дейности, които не са относими към предмета на поръчката. Въпреки че е посочено че се 
отнася за „осигуряване на външна реклама“, се разглежда не позициониране, а доставка на 
видове артикули, включително дата и място на доставка. Посочено е, че в една заявка могат 
да бъдат включени един, няколко или всички рекламни материали, докато конкретното 
възлагане обхваща само билборди. Дефиницията за „брандиране“ с отнася публично 
събитие, работна среща, мероприятие и облепяне на артикул. По-голямата част от 
документът съдържа преповтаряне на техническата спецификация на възложителя, а не 
конкретно предложение.  

Комисията взе установи, че техническото предложение не отговаря на изискванията 
на възложителя и ЗОП и реши да го отстрани от възлагането и да не го допусне до 
разглеждане на ценовото. 

 
Комисията разгледа техническото предложение на „Инстор Медия” ЕООД и 

установи, че е офериран срок за представяне за графична визия за изпълнение на заявката 10 
календарни дни, а в приложението за изпълнение на поръчката са описани предлаганите 
параметри на изработка и локация на пунктовете.  

Комисията взе установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на 
възложителя и ЗОП и реши да го допусне до разглеждане на ценовото. 

 
По обособена позиция 4 са подадени и допуснати две оферти - на „Уам Бай Уан” 

ЕООД и на „Ка Ел офис“ ООД. 
Комисията разгледа техническото предложение на „Уам Бай Уан” ЕООД и установи, 

че е офериран срок за представяне за графична визия за изпълнение на заявката 2 
календарни дни, а в приложението за изпълнение на поръчката са описани предлаганите 
медии.  

Комисията взе установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на 
възложителя и ЗОП и реши да го допусне до разглеждане на ценовото. 

 
Комисията разгледа техническото предложение на „Ка Ел офис“ ООД и установи, че 

е офериран срок за представяне за графична визия за изпълнение на заявката 5 календарни 
дни. В приложението на техническо предложение са включени дейности, които не са 
относими към предмета на поръчката, като срокове и предложения за протичане на 
информационна кампания. Посочено е, че в една заявка могат да бъдат включени един, 
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няколко или всички рекламни материали, докато конкретното възлагане обхващамедийно 
покритие. Дефиницията за „брандиране“ с отнася публично събитие, работна среща, 
мероприятие и облепяне на артикул. По-голямата част от документът съдържа преповтаряне 
на техническата спецификация на възложителя, а не конкретно предложение. Част от 
изреченията не са завършени и не може да се установи еднозначно предложението на 
участника. 

Комисията взе установи, че техническото предложение не отговаря на изискванията 
на възложителя и ЗОП и реши да го отстрани от възлагането и да не го допусне до 
разглеждане на ценовото. 

 
IV заседание 

Днес на 05.08.2019 г. комисията се събра, за да разгледа ценовите предложения на 
допуснатите участници. Взе се единодушно решение да бъдат разглеждани по позиции. 

 
По обособена позиция 2 има подадена и допусната само една оферта, а именно на 

„Инстор Медия” ЕООД. 
Комисията разгледа ценовото предложение и установи, че отговаря на изискванията 

на възложителя и ЗОП. 
 
Комисията направи следното класиране:  
Обособена позиция 2: 
Първо място: “Инстор Медия” ЕООД 
Обособена позиция 3: 
Първо място: “Инстор Медия” ЕООД 
Обособена позиция 4: 
Първо място: „Уам Бай Уан” ЕООД 
 
 
На основание на направенот класиране комисията предлага да бъде сключен договор 

с класираните на първо място. 
 
Протоколът се състави на основание на чл. 97 от ППЗОП на 19.08.2019 г. 

 
 
КОМИСИЯ: 

1. Дамян Диков   
 

2. Джансу Самир   
 

3. Христина Грозева   
 

4. Николай Стоилов  
 

5. Александра Босакова  
 

 
 
ЗАЛИЧЕНО НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 
36А, АЛ. 3 ОТ 
ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

 
 


