ОБЩИНА СИЛИСТРА

Утвърдил:

П

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 14.03.2016г.

ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-309 от 23.02.2016 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание
Заповед №ЗК-292 от 19.02.16 г.) за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в
обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет „Изпълнение на мерки за публичност
и информация по проект на Община Силистра № BG 05M9OP001-2.002-0095-C001 „Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по
Процедура № BG05М9ОР001-2.002 “Независим живот”, финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд”, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития”
Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални
материали”.
На 08.03.2016 г. от 13.30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-309 от 23.02.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет Денка Димитрова Михайлова (на
основание Заповед №ЗК-292 от 19.02.16 г.) се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да разгледа и оцени получените оферти за
участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет „Изпълнение на мерки за
публичност и информация по проект на Община Силистра № BG 05M9OP001-2.002-0095-C001
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда” по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 “Независим живот”, финансирана от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд”, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на публично – информационни събития”
Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални
материали”.
Комисията заседава в състав:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Цветана Игнатова Колева – н-к отдел „Култура” при Община Силистра;
3. Илияна Стоянова Пейчева – ст. експерт „Връзки с обществеността и медиите” при Община
Силистра.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка са получени в обявения срок оферти от:
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„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, гр. София, с Вх. № 2356 от 07.03.2016 г. в 09:38 ч.;
„Топ Дизайн България” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. № 2401 от 07.03.2016 г. в 15:07 ч.;
„Милито” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№ 2422 от 07.03.2016 г. в 16:33 ч..

В залата присъства: г-н Александър Йорданов Тодоров, в качеството си на управител на участника
„Топ Дизайн България” ЕООД, който се вписа в Регистър на лицата присъствали при отварянето на
офертите.
Публичното заседание на комисията започна в 13:40 часа. Г-н Валерий Недев, гласно изчете Заповед №
ЗК-309 от 23.02.2016 г. за работа на комисията и Регистъра на получените оферти за участие в
обществената поръчка, след което членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 35,
ал. 3 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, като се пристъпи
към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване:
I. Оферта с Вх№ 2356 от 07.03.2016 г. от „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, постъпила за участие по
Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития” и
Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на
обществената поръчка.
Офертата е подадена в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно изискванията на
Възложителя. Г-н Валерий Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат в нея.
Участникът подава Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, с която декларира, че „Ди Ем Ай
Дивелопмънт" ЕООД е вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.
Участникът предлага следните ценови предложения за изпълнение по обособени позиции:
За Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития” –
1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева без ДДС;
За Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на
обществената поръчка – 890,00 (осемстотин и деветдесет) лева.
След обявяване на ценовите предложения, комисията предложи на представителя на участника „Топ
Дизайн България” ЕООД, да подпише техническите и ценови предложения по обособените позиции. Г-н
Александър Тодоров, не пожела да подпише предложенията на участника.
II. Оферта с Вх. № 2401 от 07.03.2016 г. от „Топ Дизайн България” ЕООД, постъпила за участие по
Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на публично – информационни събития” и
Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на
обществената поръчка.
Офертата е подадена в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно изискванията на
Възложителя. Г-н Валерий Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат в нея.
Участникът предлага следните ценови предложения за изпълнение по обособени позиции:
За Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития” –
1 400 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС;
За Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на
обществената поръчка – 900 (деветстотин) лева.
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III. Оферта с Вх.№ 2422 от 07.03.2016 г. от „Милито” ЕООД, постъпила за участие по Обособена
позиция № 1 „Организиране и провеждане на публично – информационни събития” и Обособена позиция
№ 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на обществената поръчка.
Офертата е подадена в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно изискванията на
Възложителя. Г-н Валерий Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат в нея.
Участникът предлага следните ценови предложения за изпълнение по обособени позиции:
За Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития” –
923,00 (деветстотин двадесет и три) лева без ДДС;
За Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” на
обществената поръчка – 880,00 (осемстотин и осемдесет) лева.
След обявяване на ценовите предложения, комисията предложи на представителя на участника „Топ
Дизайн България” ЕООД, да подпише техническите и ценови предложения по обособените позиции. Г-н
Александър Тодоров, не пожела да подпише предложенията на участника.
След извършване на задължителните действия по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията премина към разглеждане по същество на документите приложени в офертите на
участниците, за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. Не констатира липса или
несъответствия с изискванията на Възложителя. Комисията направи справка в Регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, относно вписването на Участника „Ди
Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД в същия. Участникът е вписан под №291 от 30.03.2015 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 16г, ал. 9, т. 1 от ЗОП, за обособена позиция № 2 „Изработка и доставка
на информационни и промоционални материали” на обществената поръчка, офертите на участниците,
които НЕ са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,
поддържан от Агенцията за хора с увреждания, НЕ подлежат на оценка и класиране по предварително
обявения критерий от Възложителя.
Ценовите предложения по обособени позиции на участниците са в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен от Възложителя.
Предвид гореизложеното комисията направи следната класация по обособени позиции по критерия за
оценка „най–ниска цена” предложена за изпълнение от участниците:
1. Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни
събития”:
I място - „Милито” ЕООД, с предлагана цена 923,00 (деветстотин двадесет и три) лева без ДДС;
II място - „Топ Дизайн България” ЕООД, с предлагана цена 1 400 (хиляда и четиристотин) лева без
ДДС;
III място - „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, с предлагана цена 1 460 (хиляда четиристотин и
шестдесет) лева без ДДС.
2. Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални
материали”:
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I място - „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, с предлагана цена – 890,00 (осемстотин и деветдесет)
лева.
Комисията предлага на Възложителя, да определи за изпълнител на:
1.
Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни
събития”, участника „Милито” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.
Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални
материали”, участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Мотиви: единствения участник по съответната обособена позиция, вписан в Регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с
увреждания.
Комисията приключи своята работа за получаването, разглеждането и оценката на получените оферти
и класиране на участниците в настоящата обществена поръчка в 14.30 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 10.03.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с цялата
документация по настоящата обществена поръчка.

Членове на комисията:
1. Валерий Недев

_______п________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

2. Цветана Игнатова

________п________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

3. Илияна Пейчева

________п________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
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