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за определяне на изпълнител
№ ЗК-1320/06.08.2019 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с
Решение за откриване на процедура № ЗК-367 от 27.02.2017г. на д-р Юлиян Найденов –
Кмет на Община Силистра, в обществена поръчка за доставка, провеждана чрез
открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на
изпълнител за изработка и доставка на информационни и промоционални материали в
изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“
на Община Силистра № BG05SFOP001-4.004-0005-С01, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд
По обособени позиции
ОП 1 – Изработка и доставка на информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
ОП 2 – Изработка и доставка на промоционални материали,
с прогнозна стойност 11 750,00 лева (Единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без

ДДС, в качеството ми упълномощено лице на основание чл.7, ал.2 от ЗОП, съгл.
Заповед № ЗК-1308/02.08.2019 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община
Силистра и Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното

Р Е Ш Е Н И Е

:

1.
Утвърждавам доклад от 02.08.2019г. за резултатите от работата на комисия,
определена със Заповед № ЗК-1241/23.07.2019 г. на Денка Димитрова Михайлова –
зам. Кмет „ХД”, упълномощена на основание чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК1238/22.07.2019 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и
Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП.
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2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

3.

Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
3.1.ОП 1 – Изработка и доставка на информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП - ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД.
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.
3.2.ОП 2 – Изработка и доставка на промоционални материали - ТРАНС КО 04
ЕООД. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.

4.

Отстранявам следните участници:
4.1.

ТИБО ЕООД

Участникът е подал едно общо Техническо предложение (Образец №3) с две
приложения към него – за всяка от обособените позиции. Също така е подал едно общо
Ценово предложение (Образец №4) с обща цена за изпълнение на двете обособени
позиции и две приложения към него – за всяка от обособените позиции с индивидуални
стойности.
Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, „Когато поръчката е разделена на обособени
позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за
всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или
повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.”.
Подавайки едно общо Техническо и Ценово предложение общо за двете
обособени позиции, участникът е нарушил горе цитирната императивна правна норма
от ППЗОП.
Предвид направените констатации от комисията, на основание чл. 107, т. 2,
буква „а” от ЗОП отстранявам от процедурата участника ТИБО ЕООД.
5.
Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
не са установени.
6.
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.
7.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в
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профила на купувача.
8.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към
електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР-2019-008 / 18-06-2019 г. в
профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=506.
9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител: ________п_____________
Инж. Тихомир Петров Борачев,
Зам. Кмет „УТ” на Община Силистра,
упълномощен на основание чл.7, ал.2 от ЗОП,
със Заповед № ЗК-1308/02.08.2019 г.
на д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра
и Възложител, съгл. чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП
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