ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-168 от 30.01.2018г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка на получените за участие
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Изработка на печатни информационни и
промоционални материали по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the
historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” , по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.
На 15.02.2018 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 168 от 30.01.2018г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за разглеждане и оценка на получените
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изработка на печатни
информационни и промоционални материали по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application
for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” , по две обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.
Спазвайки разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при спазване Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, с искане с Изх. № К-530#1 от 09.02.2018 г. до участника „ДЖИ ЕМ
КРИЕЙТИВ” ЕООД и искане с Изх. № К-531#1 от 09.02.2018 г. до участника „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ”
ЕООД, подписани с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, комисията изисква
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения за изпълнение на
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от
ЗОП” на процедурата.
В законоустановения срок е представена писмена обосновка от участника „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
АБ” ЕООД, заведена с Вх.№К-531#1 от 13.02.2018 г.. Участникът „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД, не
представя писмената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради което на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП,
комисията предлага да бъде отстранен от участие в процедурата, т.к не представянето на обосновката по
чл. 72, ал. 1 от ЗОП е съществено нарушение на императивната норма на закона.
След като разгледа писмената обосновка на участника „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД,
комисията констатира, че представената обосновка отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, а
именно, че е пълна и обективна и е съобразена с предмета на обществената поръчка. Представените
доказателства са достатъчни да обосноват предложената цена. Комисията прие писмената обосновка, като
излага следните мотиви и доводи:
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Участникът обосновава своята предложена цена, като излага мотиви, свързани с процентното
съотношение на елементите на ценообразуване; наличието на собствена материално-техническа база и
висококвалифициран персонал. Направено е описание на фирмената политика при избора на доставчици и
договорените с тях търговски отстъпки.
Възможността участника да извърши услугата на благоприятни цени се обосновава и от фактите
изложени за дългогодишния опит, наличие на висококвалифициран собствен персонал и професионален
опит, и финансовата стабилност (липсата на кредити) на дружеството, вътрешната организация и
контрола на качеството и прилагането на добри практики на управление.
Като допълнителен аргумент в тази посока се явяват и ценообразуващите параметри по които е
структурирано ценовото предложение за всяка от дейностите, включено в самата обосновка. Представени
са конкретни доказателства за посочените данни – копие на договор, списък на изпълнени договори от
участника с идентичен предмет, както и оферти доказващи реалността на ценовите параметри заложени в
офертата му.
След обсъждане, преценката на комисията е, че сочените в писмения отговор на участника факти и
обстоятелства са обективни и обосновани и смята, че попадат във визираната в чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 изр.
второ от ЗОП хипотези.
Комисията единодушно прие обосновката на участника „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД и счита,
че предложението е реално, комплексно, целесъобразно и подкрепено с достатъчно доказателства.
Предвид отразените резултати в Протокол № 1 от работата на комисията и гореизложеното,
комисията счита, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на обособена позиция №2 на
участниците: „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД,„ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД, „ДЕДЛАЙН” ООД, „ДИ
ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, „КОДЕСТА” ЕООД „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД и
„МИЛИТО” ЕООД, са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и допуска
същите до оценка съгласно предварително определения критерий.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1
от ЗОП ”:
1.„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД с ценово предложение от 3 800,00 лева (три хиляди и
осемстотин лева) без ДДС.
2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с ценово предложение от 4 875,00 лева (четири хиляди
осемстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.
3.„МИЛИТО” ЕООД с ценово предложение от 5 110,00 лева (пет хиляди сто и десет лева) без ДДС.
4.„КОДЕСТА” ЕООД с ценово предложение от цена в размер на 6 215,00 лева (шест хиляди двеста и
петнадесет лева) без ДДС.
5.„ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД с ценово предложение от 6 500,00 лева (шест хиляди и петстотин
лева) без ДДС.
6.„ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ценово предложение от 6 700,00 лева (шест хиляди
седемстотин лева) без ДДС.
7.„ДЕДЛАЙН” ООД с ценово предложение от 7 600,00 лева (седем хиляди и шестстотин лева) без
ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
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Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”:
Участник ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”
Участникът представя ЕЕДОП подписани от представляващите кооперацията, съобразно вписаните в
Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- икономическият оператор е попълнил частично Част 1 на ЕЕДОП (липсва информация за
Наименованието или кратко описание на поръчката), като същата следва да бъде попълнена коректно;
- икономическият оператор е лице чл. 12 от ЗОП - Част II, раздел А на ЕЕДОП; Участникът отговаря
на разпоредбата на чл. 12, ал. 5, изр. второ от ЗОП, като декларира, че може да изпълнява най-малко 80 на
сто от дейностите по поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс;
- икономическият оператор се представлява от един председател, съгласно данните вписани в
Търговски регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени
критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II,
раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа
по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, 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 (Част III, раздел Г на
ЕЕДОП);
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуга, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката, изпълнена в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника и
- в т. 6 на Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, участникът декларира,
че лицето, което ще заеме позицията „Графичен дизайн и предпечат“ притежава необходимата
образователна – квалификационна степен и професионален опит, съобразно изискванията на възложителя;
- в Част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са вписани относимите части, раздели/точки;
не са посочени препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз и референтен
номер в АОП.
Относно констатираната липса, непълнота на информацията в представения ЕЕДОП, комисията взе
решение в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на основание чл. 61, ал. 5 от
ППЗОП, участникът да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1
от ЗОП ”:
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Участник „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП подписан от представляващия дружеството, съобразно вписаните по
партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- икономическият оператор се представлява от един управител, съгласно данните вписани в
Търговски регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, 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 (Част III, раздел Г на
ЕЕДОП);
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа
по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, 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 (Част III, раздел Г на
ЕЕДОП);
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуги, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката, изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника и
- в т. 6 на Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, участникът декларира,
две лица, които притежават необходимата образователна – квалификационна степен и професионален
опит, съобразно изискванията на възложителя;
- в Част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са вписани относимите раздели/точки; не са
посочени препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз и референтен номер в
АОП.
Относно констатираната липса, непълнота на информацията в представения ЕЕДОП, комисията взе
решение в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на основание чл. 61, ал. 5 от
ППЗОП, участникът да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП подписан от представляващия дружеството, съобразно вписаните по
партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
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- икономическият оператор се представлява от един управител, съгласно данните вписани в
Търговски регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа
по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, 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 (Част III, раздел Г на
ЕЕДОП);
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуги, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката, изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника и
- в т. 6 на Част IV, раздел В на ЕЕДОП, липсва информация относно персонала, който ще изпълни
поръчката;
- в Част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са вписани относимите раздели/точки.
Относно констатираната липса, непълнота на информацията в представения ЕЕДОП, комисията взе
решение в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на основание чл. 61, ал. 5 от
ППЗОП, участникът да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Комисията ще продължи своята работа след изтичането на срока за получаване на документите от
участниците.
Протоколът е съставен на 19.02.2018 г.
Председател: _______п_________ Николета Дечева Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. _______п_________ Валерий Недев

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. _______п_________ Лилия Траянова

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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