РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК – 736 от 22.04.2019г.
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 Решение за откриване на процедура №ЗК – 302 от 14.02.2019г. за възлагане на
обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” с предмет:
Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,,Silistra - Eco-friendly-Viable-Electrical Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра,
проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработка на информационна дипляна“;
Обособена позиция № 2 – „Изработка на информационни и промоционални материали “;
Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития”,

I.
Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК- 612 от
29.03.2019 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет Денка
Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК-580 от 26.03.2019 г.) за отваряне, разглеждане и
оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците, 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.
II.

Отстранявам от участие в процедурата:
1. участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, т.к. е подадена
невалидна оферта по обособена позиция № 2 на процедурата, която не отговаря на
предварителните условия и на изискванията на ЗОП за оформяне на валидна оферта за участие;

Мотиви: Допуснато е несъответствие, изразяващо се в подаването на оферта от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ”
ООД и подписването на документи, формиращи офертното предложение от друго дружеството - «ЕС ПИ
КОНСУЛТ БГ» ООД. Налице е съществен порок, който води до отстраняване на участника от понататъшно участие в обществената поръчка. Представянето на Техническо предложение и Ценово
предложение подписани и подпечатани от «ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ» ООД в офертата подадена от
участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, се приравнява на липса на валидна оферта от фактическия
участник в процедурата. В конкретния случай не е приложима и нормата на чл 54, ал. 9 от ЗОП, с която е
възможно да се отстранят допуснати несъответствия.
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2. участника „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД в частта по обособена позиция № 3 на
процедурата, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, т. к не представя писмената обосновка изискана
от комисията на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Мотиви: участникът не представя в законоустановения срок изисканата от комисията писмена обосновка
за начина на образуването на ценовото предложение за изпълнение на поръчката по съответната позиция.
Непредставянето на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП е съществено нарушение на императивната норма
на ЗОП.

III.
Одобрявам класирането на участниците по обособени позиции, което се основава на извършеното
от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически
най-изгодната оферта - с критерий за възлагане "най-ниска цена" и установено съответствие на
участниците с изискванията за лично състояние и поставените критерии за подбор, както и установено
съответствие на офертите с предварително обявените условия.
Обособена позиция № 1: „Изработка на информационна дипляна“
Първо място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с ценово предложение от 390,00 лв. (триста и
деветдесет лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2 – „ Изработка на информационни и промоционални материали “
Първо място: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД с ценово предложение от 9 800,00лв. (девет хиляди и
осемстотин лева) без ДДС.
Второ място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с ценово предложение от 12 485,00 лв. дванадесет
хиляди четиристотин осемдесет и пет лева) без ДДС.
Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития “
Първо място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с ценово предложение от 16 780,00 лв. (шестнадесет
хиляди сеемстотин и осемдесет лева) без ДДС.
Второ място: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД с ценово предложение от 19 500,00 лв. (деветнадесет
хиляди и петстотин лева) без ДДС.

IV.

Предвид обстоятелството, че обособена позиция № 1 е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП и
участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД отговаря на разпоредбата на чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП, и
офертата е в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно чл. 81, ал. 2 от
ППЗОП, във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертата на участника „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД за
обособена позиция № 1 не се разглежда.
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V.
Офертите по Обособена позиция № 2 на участниците: „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД,
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД, „КА ЕЛ ОФИС” ООД, „ИВЕНТИВО” ЕООД, „ТОП ДИЗАЙН
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, които са оценени, не се
класират (чл. 61, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).
VI.

Офертите по Обособена позиция № 3 на участниците: „СКАЙ ТРАВЕЛ” ЕООД, „КАМУРА
ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, СНЦ „ПАРАЛЕЛ - СИЛИСТРА” и
„КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, които са оценени, не се класират (чл. 61, т.
7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

VII. Определям за изпълнител на процедурата по обособена позиция № 1 „Изработка на
информационна дипляна”, участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД.
Мотиви: За участника са налице условията на чл. 12, ал. 1 от ЗОП; 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, и подадената от него оферта съответства на предварително обявените
условия. Офертата на участника е класирана на първо място при прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

VIII. Определям за изпълнител на процедурата по обособена позиция

№ 2 „Изработка на
информационни и промоционални материали”, участника „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД.
Мотиви: За участника 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, и подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на
участника е класирана на първо място при прилагане на предварително обявените от възложителя условия
и избрания критерий за възлагане.

IX.

Определям за изпълнител на процедурата по обособена позиция № 3 – „Организиране и
провеждане на събития”, участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД.
Мотиви: За участника 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, и подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на
участника е класирана на първо място при прилагане на предварително обявените от възложителя условия
и избрания критерий за възлагане.
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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.
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=481, заедно с протоколите и доклада 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
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
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