ПРОТОКОЛ № 2
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 23.04.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена Заповед № ЗК- 632 от 02.04.2019 г. за
разглеждане на получената писмена обосновка на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, оценка на допуснатите
оферти и класиране на участниците в обществената поръчка.
Предвид изложеното в Протокол № 1, комисията с Искане с Изх. № К-2827#1 от 17.04.2019 г. до „ДИ ЕМ
АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП и Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги, писмено изиска от участницика подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предложеното от тях ценово предложение за обособена позиция №
4 на процедурата.
Писмената обосновка е представена в законоустановения срок – 22.04.2019 г. с Вх.№К-2827#2 в 10:01 ч..
Представената писмена обосновка на участника за обособена позиция № 4, бе подложена на обсъждане от
комисията и оценена по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72,
ал. 2 от ЗОП. Комисията установи, че изложените в нея факти и обстоятелства съдържат достатъчно
аргументи, обосноваващи, че са налице обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, които рефлектират
благоприятно върху цената на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка. Като допълнителен
аргумент в тази посока се явяват и ценообразуващите параметри, по които е структурирано ценовото
предложение, като е направен разчет на разходите.
В обосновката се навеждат доводи, които имат отношение към формирането на съответното предложение,
като, използване на собствени ресурси, квалифицирани кадри и дългогодишен опит.
Преценката на комисията е, че сочените в писмения отговор на участника факти и обстоятелства са
обективни и обосновани, като смята, че попада във визираната в чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2, предложение
«второ» от ЗОП хипотеза.
Комисията единодушно приема обосновката и допуска предложението на участника до оценка съгласно
предварително определения критерий, тъй като са налице икономически особености на производствения
процес на предоставените услуги и изключително благоприятни условия за участника за предоставянето
на услугите.
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Предвид гореизложените обстоятелства и отразените резултати от Протокол № 1, комисията пристъпи
към оценяване, съгласно предварително определения критерий – «най – ниска цена»:
Обособена позиция № 1 – „Изработка на печатни информационни материали, включени в списъка
по чл. 12 от ЗОП “
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Предлагана ценав лв. без ДДС
300,00

Обособена позиция № 2 – „Изработка на информационни материали “
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Предлагана цена в лв. без ДДС
1 650,00

Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития “
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

Предлагана цена в лв. без ДДС

1.

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД

16 810,00

2.

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

17 670,00

3.

„МАЙСТОРОВ КОНСУЛТ” ЕООД

18 830,00

4.

„Д енд Д АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА” АД

21 770,00

Обособена позиция № 4 – „ Изработка на уеб портал “
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Предлагана цена в лв. без ДДС
2 950,00
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2.

„КВОРУМ МЕДИЯ” ЕООД

4 000,00

3.

„АДВАЙТА” ЕООД

4 448,00

Комисията разгледа и провери документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
За Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4 на участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД:
В опаковката по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, за всяка от обособените позиции № 1, № 2, № 3 и № 4,
участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП),
подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не
позволява редактиране на тяхното съдържание.
Предвид обстоятелството, че обособена позиция № 1 е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП и е
предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по
смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла
на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на специализираните предприятия и
кооперации за хора с увреждания, и установи, че участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД е лице
по смисъла на чл. 12 от ЗОП (обстоятелство декларирано от участника) и отговаря на разпоредбата на чл.
12, ал.5 и 6 от ЗОП.
Комисията констатира следното:
1. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката
(Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
2. В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП за обособена позиция № 4 е записана обособена позиция
№ 1. Участникът следва да приведе ЕЕДОП в съответствие за относимата обособена
позиция.
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт
на интереси (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП); Икономическият оператор декларира, че не е
виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за
проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор,
не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите документи,
изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III,
раздел В на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
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5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор
декларира за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 изпълнение на повече от една дейност с
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка – обособената позиция, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
На основание чл. 61, т. 5 и т. 6 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомление
от комисията, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за обособена позиция № 4 и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените констатации.
За Обособена позиция № 3 на участника „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД:
В опаковката по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, участника представя за обособена позиция № 3 Единен
европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан от съответното
задължено лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява
редактиране на неговото съдържание. Комисията констатира следното:
1. Икономическия оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката
(Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт
на интереси (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
3. Икономическия оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за
изключване или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може
без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или
възложителя и не си е опитвал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическия оператори
декларира изпълнение на повече от една дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата
поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която са подадени офертите им.
При извършения подробен преглед на представените в офертите 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 не констатира несъответствия.
За Обособена позиция № 4 на участника „КВОРУМ МЕДИЯ” ЕООД:
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При извършения преглед на представените в офертите документи, комисията констатира липсата на
приложен ЕЕДОП от участника.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на оферта за участие участникът следва да декларира липсата
на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация,
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
На основание чл. 61, т. 5 и т. 6 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомление
от комисията, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за обособена позиция № 4 и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените констатации.
С това комисията приключи своята работа.
Протоколът е съставен на 23.04.2019 г..
Председател: д-р Мирослав Тодоров
Членове:

________П________

1. Валерий Недев

________П________

2. Пламена Стоянова

________П________

Заличени данни на сонование чл. 2 от ЗЗЛД!
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