
Комисията установи, че офертата е подадена в запечатан плик с ненарушена
цялост, поради което пристъпи към отварянето му. Констатира се, че в основния плик
са поставени три отделни плика - залепени, непрозрачни и с ненарушена цялост,
обозначени съгласно указанията на документацията. Комисията пристъпи към
подписване на плик № 3, съдържащ ценовото предложение на участника. Комисията
отвори плик № 2 и подписа всички документи, съдържащи се в него. След това
комисията пристъпи към отваряне на плик № 1. оповести документите и информацията,
които той съдържа, и провери съответствието със списъка по чл. 56. ал. 1. т, 14 от ЗОП.

Комисията разгледа подробно представените от участника административни
документи, за да установи дали са спазени изискванията на Възложителя за участие в
процедурата. Участникът е приложил допълнително заверено копие на сертификат от
22.06.2015 г., от което е видно, че същият е автор на произведението: „Награда на
Министерството на културата „Златен век" (цар Симеон Велики) - плакет. Комисията
зададе въпрос на участника относно това от кога е започнал да изработва
горепосоченото плакети за нуждите на Министерството на културата. Същият заяви, че
от 2003 г. изработва плакетите, което е видно и от издадения сертификат. С оглед
посоченото в декларация - Приложение № 6 по чл. З, т. 8 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици от участник/подизпълнител, комисията запита участникът дали е свързан с
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Същият уточни,
че не е свързан с такива лица и същото обстоятелство е декларирано в горепосочената
декларация.

Установи се, че участникът е представил всички изискуеми документи, които са
в срок на валидност, като по този начин доказва, че отговаря на условията за участие в
процедурата. Предлага срок на валидност на офертата - 90 календарни дни, считани от
датата на подаването й.

След извършване на административната проверка за допустимост комисията
пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. Комисията
зададе въпрос относно предложеният срок за изпълнение на поръчката от 60 дни дали е
в календарни или работни дни. Участникът поясни, че предложеният срок за изработка
на плакети и кутии за тях е в календарни дни.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на
заданието и търсенията на възложителя.

След обсъждане на техническото предложение комисията пристъпи към
разглеждане на ценовото предложение. Предложената цена за изпълнение на
обществената поръчка е в размер на 6 750,00 лв. без ДДС. Участникът е посочил, че
върху крайната цена не се дължи ДДС. Комисията зададе въпрос дали цената може да
бъде редуцирана, участникът заяви, че това е окончателната цена за изпълнение на
поръчката и същата е съобразена с посочения от възложителя финансов ресурс.
Комисията провери верността на калкулираните цени и констатира, че са верни и
отговарят на крайния резултат.

Комисията констатира, че размерът на ценовото предложение съвпада с
финансовия ресурс на възложителя, посочен в документацията за участие в
процедурата.

Въз основа на проведеното договаряне с участника, наличието на изискуемите
документи за участие, наличието на техническо предложение, съответстващо на
заданието на възложителя, комисията класира участника със следните мотиви:


