ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

РЕШЕНИЕ
№ 635 /15.05.2012г.
за класиране на участниците
и определяне на изпълнители на обществена поръчка
На основание чл.38 т.1, чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразени резултати в
Протокол №3 от 15.05.2012г. на комисия назначена със Заповед № 390/04.04.2012 г.
за оценка и класиране на офертите постъпили в открит конкурс за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и
публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1 - 02/2009 „Подкрепа за
развитието на туристически атракции”, открита с Решение № 117 от 24.02.2012 г.
и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 006612011-0004 на 24.02.2012г.

ОБЯВЯВАМ:
I.

Класирането на участниците в процедурата:

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум –
античната митница на Мизия, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.1 - 02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Предложена
Предложена
№
Крайно
Наименование на участника
цена /лева/
цена /лева/ с
класиране
без ДДС
ДДС
Обособена позиция № 1: Изработка (отпечатване), доставка, монтаж
(където е приложимо) на визуализационни и рекламни материали и събития
по проект "Димум - античната митница на Мизия"
„Център за професионално
1.
7 750,00 лв.
9 300,00 лв.
1 – во място
обучение и ориентиране” ООД
2.
„Веселин Балев” ЕООД
9 850,00 лв.
11 820,00 лв.
2 – ро място
Обособена позиция № 2: Изработка, отпечатване и доставка на богато
илюстрована брошура за историята и археологията на античен Димум на
български и английски език в изпълнение на мерки за информация и публичност
по проект "Димум - античната митница на Мизия"
1.
„Летера” ЕООД
29 958,00 лв.
35 949,60 лв.
1 – во място
Обособена позиция № 3: Подготвяне и пускане на уеб - сайт за проекта и
историята на античен Димум
1.
„Джи Ем Криейтив” ЕООД*
3 700,00 лв.
3 700,00* лв.
1 – во място
2.
„Лимон” ЕООД
3 730,00 лв.
4 476,00 лв.
2 – ро място
* - предлаганата цена на „Джи Ем Криейтив” ЕООД е крайна, т.к. участникът не е регистриран по
ЗДДС.
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