РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК-1927 от12.12.2018 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 106, ал. 6
от ЗОП, и Решение за откриване на процедура с №ЗК- 1593 от 08.10.2018 г. за възлагане на обществена
поръчка за услуга, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” с предмет:
„Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение“ по проект
,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the
region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на
културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код
15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020”, по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”
Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”,
като взех предвид резултатите от работата на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на
получените за участие оферти и класиране на участниците в обществената поръчка и утвърдения от
мен доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП:
I. Установих, че обществената поръчка е проведена при спазване целите, реда и условията,
регламентирани в ЗОП.
II. Одобрявам класирането на участниците, което се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена” и установено съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и
поставените критерии за подбор, както и съответствие на офертите с предварително обявените
условия, както следва:
1. Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”:
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Първо място: „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (техническа оценка –
ТО: 60 точки и финансова оценка – ФО: 40 точки).
2. Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”:
Първо място: „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД с комплексна оценка (КО) от 100 точки (техническа оценка –
ТО: 60 точки и финансова оценка – ФО: 40 точки).
Второ място: „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД с комплексна оценка (КО) от 90,21
точки (техническа оценка - ТО: 60 точки и финансова оценка - ФО: 30,21 точки).
III. Отстранявам от участие в процедурата:
1. Участника „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, т. к
запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата от участника - офертата, не съдържа задължителен реквизит, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП, а именно посочване на участниците в обединението - участник. Изискване посочено и от
Възложителя в Раздел VII, т. 4 от документацията за участие в процедурата.
Мотиви: Предвид обстоятелството, че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че
участника е „БЛЕК ПРОДЖЕКТС” ДЗЗД, то в случая съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал.
2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат и участниците в обединението. Поставеното
нормативно изискване има за цел членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП да могат обективно и
съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на
списъка с участниците (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП). Предвид липсата на задължителния реквизит от
опаковката на участника, членовете на комисията обективно нямат възможност да декларират липсата
на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП,
Запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата – оферта, не съдържа задължителен реквизит, а именно наименованието на участника,
включително участниците в обединението, когато е приложимо, не попада сред правните хипотези по
чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на възложителя да не приемат офертата на
участника (в тази насока е и Решение № 546 от 17.05.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията
и Решение № 11645 от 03.10.2018 г. на ВАС).
2. Участника „ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП,
т. к запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата от участника - офертата, не съдържа задължителен реквизит, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП, а именно посочване на обособената/ите позициа/и, за които се подават документите.
Изискване посочено и от Възложителя в Раздел VII, т. 4 от документацията за участие в процедурата.
Мотиви: Предвид обстоятелството, че върху2запечатаната непрозрачна опаковка е посочен
предмета на обществената поръчка „Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и
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мобилно приложение“ по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical
and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за
популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”, Проектен
код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020”, то в случая
съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат
и обособените позиции, за които се подават документите. Констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП, не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните
лица на възложителя да не приемат офертата на участника (в тази насока Решение № 5991 от
09.05.2018 г. на ВАС).
IV. Определям за изпълнител на процедурата по:
1. Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали”,
участника „ВИ ЕМ ЛАБС” ООД.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена
позиция са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени
от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от
възложителя основания за отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а
подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на участника
получава най – висока комплексна оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя
условия и избрания критерий за възлагане.
2. Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”, участника „ВИ
ЕМ ЛАБС” ООД.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена
позиция са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени
от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от
възложителя основания за отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а
подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на участника
получава най – висока комплексна оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя
условия и избрания критерий за възлагане.
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=458, заедно с протоколите и доклада на комисията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците в процедурата.

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
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