РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК- 410 от 07.03.2018г.

На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки, и мое Решение №ЗК-2235 от 22.12.2017 г. за откриване на процедура за възлагане
на обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез „открита процедура” 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”, и Решение №ЗК-59 от 11.01.2018г. за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация:

1. Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК- 168 от

30.01.2018г., установих, че обществената поръчка е проведена при спазване целите, реда и условията,
регламентирани в ЗОП. Утвърждавам доклада на комисията и одобрявам документите, свързани с
провеждане на процедурата.

2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявения критерий „най – ниска цена” по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”:
Първо място: „ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1
от ЗОП ”:
Първо място: „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД.
Второ място: „МИЛИТО” ЕООД.
3. Отстранявам от участие в процедурата:
3.1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 2 и ал. 9 от ППЗОП и чл. 101,
ал. 8 от ЗОП, участника „КРАФТ – АРКАДА” ЕООД.
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Мотиви: Участника подава две оферти, чрез две опаковки, което е нарушение на законовите норми и на
изискванията на Възложителя. Представянето на две самостоятелни опаковки - оферти от участника е в
нарушение на разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и чл. 101, ал. 5, ал. 8 и ал. 12 от ЗОП, както и на
Документацията за участие на Възложителя (Раздел.V, т.3). Извършеното нарушение не може да се приеме
като формално и несъществено, тъй като в чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП императивно е заложено изискването,
комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, чиято хипотеза в случая е налице.
3.2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 2 и ал. 9 от ППЗОП и чл. 101,
ал. 8 от ЗОП, участника „ИНТЕЛ ДЕЙ СОЛУШЪНС” АД.
Мотиви: Участника подава две оферти, чрез две опаковки, което е нарушение на законовите норми и на
изискванията на Възложителя. Представянето на две самостоятелни опаковки - оферти от участника е в
нарушение на разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и чл. 101, ал. 5, ал. 8 и ал. 12 от ЗОП, както и на
Документацията за участие на Възложителя (Раздел.V, т.3). Извършеното нарушение не може да се приеме
като формално и несъществено, тъй като в чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП императивно е заложено изискването,
комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, чиято хипотеза в случая е налице.
3.3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участника „АОЯ” ЕООД, т.к офертата не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на участника не е в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими документи – липсва 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. Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата
на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената
от него оферта "непълно техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай
нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
3.4. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участника „ПРО ДИЗАЙН КОНСУЛТ” ЕООД, т.к
офертата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на участника не е в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими документи – липсва 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. Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата
на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената
от него оферта "непълно техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай
нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
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3.5. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, т.к офертата не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на участника не е в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя, т.к не съдържа всички необходими документи – липсва 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. Според чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата
на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В случая участника не е изпълнил това изискване, като е представил в подадената
от него оферта "непълно техническо предложение" без исканата от възложителя декларация. В този случай
нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
3.6. На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, участника „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ” ЕООД.
Мотиви: Участника не представя изисканата от комисията на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП писмена
обосновка, което е съществено нарушение на императивната норма на ЗОП.
3.7 На основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а” от ЗОП, участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ”
ЕООД.
Мотиви: Участника не представя изисканите на основание чл. 61, ал. 5 от ППЗОП от комисията документи
за отстраняване на липса, непълнота на информацията в представените в офертата документи, свързани с
личното състояние и критериите за подбор.
4. Определям за изпълнител на процедурата по:
4.1. За обособена позиция № 1 „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, участника „ВОЕННО ИНВАЛИДНА
КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”.
Мотиви: За участника не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата; участника отговаря
на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
критерия за оценка участника е класиран на първо място.
4.2. За обособена позиция № 2 „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП”, участника „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД.
Мотиви: За участника не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата; участника отговаря
на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
критерия за оценка участника е класиран на първо място.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
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На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението да се публикува в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=420, заедно с протоколите и окончателния доклад на Комисията.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Денка Димитрова Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-399 от 06.03.2018г.
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