ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 632 от 02.04.2019 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане и 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 „Изпълнение на дейности по информация и публичност по
проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по
програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.”, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни материали, включени в списъка по
чл. 12 от ЗОП”;
Обособена позиция № 2 : „Изработка на информационни материали”;
Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на събития”;
Обособена позиция № 4: „Изработка на уеб портал”.
На 09.05.2019 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 632 от 02.04.2019 г. за разглеждане
на получените допълнителни документи и класиране на участниците в обществената поръчка.
Предвид изложеното в Протокол № 2, спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП и Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участниците
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с Искане с Изх. № К-2827#3 от 23.04.2019 г. и „КВОРУМ МЕДИЯ”
ЕООД с Искане с Изх. № К-2872#1 от 25.04.2019 г. за установените липса и непълнота на информацията в
ЕЕДОП за обособена позиция № 4: „Изработка на уеб портал” на процедурата.
Допълнителните документи от участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД са заведени в деловодната
система на Община Силистра в законоустановения срок с Вх.№К-2827#4 от 24.04.2019 г. в 13:10 ч..
Участника „КВОРУМ МЕДИЯ” ЕООД, не представя в срока по чл. 61, ал. 6 от ППЗОП изискваните от него
допълнителни документи за отстраняване допуснатите липси и непълноти в офертата му, поради което
комисията предлага да бъде отстранен от настоящата обществена поръчка на основание чл. 107, т. 2, б. „а“
от ЗОП във връзка с чл. 61, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията провери допълнително представените документи от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД и
установи: Участникът отстранява констатираните липса и непълнота на информацията с представения нов
ЕЕДОП за Обособена позиция № 4.
При спазване разпоредбата на чл. 61, ал. 7 от ППЗОП, комисията премина към разглеждане на документите
на участника „АДВАЙТА” ЕООД за обособена позиция № 4 на процедурата. При извършения подробен
преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно
изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в
обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие в процедурата, комисията констатира:
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1. В Част II на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за
икономическия оператор, т. д), следва да се впишат данни за уеб адреса, органа или службата,
издаваща документа;
2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП, не са вписани никакви данни и информация,
предвид което не се установява съответствие с минималните изисквания на възложителя.
Съгласно раздел III. 1.3) на Обявлението на поръчката и т. 3. Критерии за подбор, подт. 3.1. на
документацията за участие в процедурата „Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на предмета на обществената поръчка (обособената позиция).
Дейност с предмет, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка е: За обособена позиция
№ 4: услуга свързана с „изработка на уеб сайт и др. уеб базирани платформи/портали”.
На основание чл. 61, т. 5 и т. 6 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомление,
участника следва да представи нов ЕЕДОП за обособена позиция № 4 и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените констатации.
На 20.05.2019г. от 10.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 632 от 02.04.2019 г. за разглеждане
на получените допълнителни документи и класиране на участниците в обществената поръчка.
Предвид изложеното в Протокол № 2, спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП и Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участника
„АДВАЙТА” ЕООД с Искане с Изх. № К-2685#1 от 10.05.2019 г. за установените непълнота и
несъответствие на информацията в ЕЕДОП за обособена позиция № 4: „Изработка на уеб портал” на
процедурата. Допълнителните документи от участника са заведени в деловодната система на Община
Силистра в законоустановения срок с Вх.№К-2685#2 от 13.05.2019 г. в 16:17 ч..
Комисията провери допълнително представените документи от „АДВАЙТА” ЕООД и установи: Участникът
отстранява констатираните непълнота и несъответствие на информацията с представения нов ЕЕДОП за
Обособена позиция № 4.
Комисията установи:
1. за обособена позиция № 1; № 2; № 3 и № 4, участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” доказва
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
2. за обособена позиция № 3, участника „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД доказва съответствието си с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя;
3. за обособена позиция № 4, участника „АДВАЙТА” ЕООД доказва съответствието си с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя;
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В резултат от оценяването на ценовите предложения, установяване на съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и предвид разпоредбата на чл. 61, т. 7 от
ППЗОП, комисията направи следното класиране:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12
от ЗОП”:
Първо място: участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с предлагана цена от 300,00 лв. (триста
лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Изработка на информационни материали”:
Първо място: участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с предлагана цена от 1 650,00 лв.
(хиляда шестстотини петдесет лева) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на събития”:
Първо място: участника „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД с предлагана цена от 16 810,00 лв.
(шестнадесет хиляди осемстотин и десет лева) без ДДС.
Второ място: участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с предлагана цена от 17 670,00 лв.
(седемнадесет хиляди шестстотини и седемдесет лева) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Изработка на уеб портал”:
Първо място: участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД с предлагана цена от 2 950,00 лв. (две
хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС.
Второ място: участника „АДВАЙТА” ЕООД с предлагана цена от 4 448,00 лв. (четири хиляди
четиристотин четиридесет и осем лева) без ДДС.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата процедура.
Протоколът е съставен на 22.05.2019 г.
Председател: д-р Мирослав Тодоров
Членове:

________П_______

1. Валерий Недев

________П_______

2. Пламена Стоянова

________П________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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