
Т ЕАТ РАЛНО- МУЗ ИКАЛЕН ПР ОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР"-  БАРНА

9000 пл. Независимост 1 Директор:052/ 665012 Факс:052/602088 ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ВАРНА

П Р О Т О К О Л  №1

от заседание на Комисията, назначена с Заповед №31/21.01.2019 г. на Директора на

ТМПЦ - Варна

Днес, 22.01.2019 г. в сградата на Театрално -музикален продуцентски център 
Варна, с първо открито заседание, комисия в състав:

Председател: Димитричка Ефтимова -  финансов директор на ТМПЦ - Варна 
членове:
1. Виолета Тончева -  ПР в ТМПЦ - Варна

2. Светла Маринова -  юрист,

назначена със Заповед № 31/21.01.2019 г. на Директора на ТМПЦ-Варна, за подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка и 

тиражиране на рекламно-информационни материали за нуждите на Театрално- 

Музикален Продуцентски Център Варна”, се събра в стая №108 на ТМПЦ-Варна.

Процедурата е открита с Решение № 861/14.12.2018 г. на Директора на Театрално 

-музикален продуцентски център -  Варна и публикувани в сайта на Агенция за 

обществени поръчки Решение с уникален номер 883670 от 14.12.2018 г. и Обявление с 

уникален номер 883678 от 14.12.2018 г.

На основание чл.48, ал.6 от ППЗОП след подписване на двустранен приемо- 

предавателен протокол между предаващото лице и председателя на комисията, 

последният получи от деловодството на ТМПЦ -  Варна на 22.01.2019 г. входящия 

регистър на постъпилите оферти, подадени преди изтичането на крайния срок за 

подаването им.

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти всички членове на 

комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На откритото заседание не присъстваха представители на участниците.

По реда на тяхното постъпване в деловодството на ТМПЦ-Варна в обявения срок 

са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх.№ 11/07.01.2019 г. 10:14 часа от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” 

ЕООД, с адрес гр.София, ул.”Маслиново клонче” №2;

2. Оферта с вх.№12/07.01.2019 г. 15:00 часа от „ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ”



Т ЕАТРАЛНО- МУЗ ИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКН ЦЕНТЪР"-  БАРНА

9000 ил. Независимост 1 Директор:052/ 665012 Факс:052/602088 ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ВАРНА

ЕООД, с адрес гр.Варна, ул.’’Възраждане” 1, вх.Б.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти. 

Офертите бяха в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост. 

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание. Комисията установи 

следното:

1. Оферта с вх.№ 11/07.01.2019 г. 10:14 часа от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” 

ЕООД, с адрес гр.София, ул.”Маслиново клонче” №2 съдържа:

1. Опис на документите;

2. ЕЕДОП

3. Плик с надпис „Техническо предложение”;

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

Трима членове на комисията подписаха Техническото предложение, както и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.

2. Оферта с вх.№ 12/07.01.2019 г. 15:00 часа от „ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ” 

ЕООД, с адрес гр.Варна, ул.’’Възраждане” 1, вх.Б съдържа:

1. Опис на документите;

2. ЕЕДОП

3. Плик с надпис „Техническо предложение”;

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

Трима членове на комисията подписаха Техническото предложение, както и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.

С това на 22.01.2019 г. приключи публичната част на първото открито заседание
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