ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ
№510/16.05.2013г.
за класиране на участниците
и определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразени резултати в
Протоколи №1 от 28.03.2013г., №2 от 16.04.2013г., №3 от 25.04.2013 г., №4 от 09.05.2013 и № 5
от 16.05.2013г. на комисия назначена със Заповед № 237/12.03.2013 г. на Кмета на община
Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. ал.3, т.2 от ЗОП, открита с Решение №
82/30.01.2013 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 006612013-0003 на сайта на Агенцията по обществени поръчки, с предмет: „Осигуряване на
информация и публичност, организиране на събития и изготвяне на промоционални
материали по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в
трансграничната област Олт-Белене”, № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC Code 359, финансиран по
Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013г., със

следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
1. Организиране и провеждане на 3-дневно обучение в гр.Белене за опазване на околната
среда;
2. Организиране и провеждане на 3-дневна среща в гр.Белене за обмен на добри практики;
3. Организиране и провеждане на 3 броя еднодневни обучения на ученици от гр.Белене за
опазване на околната среда, съчетано с почистване бреговете на реката и други райони, посветени
на световния ден на водата (22 март), международния ден на земята (22 април) и международния
ден за опазване на околната среда (5 юни);
4. Организиране и провеждане на състезание по рисуване за деца по повод международния
ден на река Дунав (29 юни) с отпечатване на 600 броя картички-рисунки.
Обособена позиция 2:
1. Изработване, отпечатване и доставка на брошури за проекта – 500 броя;
2. Изработване, отпечатване и доставка на плакати за проекта – 200 броя;
3. Изработване и доставка на тениски – 200 бр.
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4. Изработване и доставка на шапки – 200 бр.
5. Изработване и доставка на ключодържатели – 200 бр.
6. Изработване и доставка на химикалки – 200 бр.
Обособена позиция 3:
1. Изработване на кратки видео клипове за насърчаване участието в различни аспекти на
опазването на околната среда (на български език със субтитри на румънски и английски език),
които да се разпространят във връзка със Световния ден на водата (22 март), Международния ден
на Земята (22 април), Международния ден за опазване на околната среда (5 юни) – 3 броя;
2. Изработване на DVD филм с представяне на проекта, неговите дейности и резултати на
български език, със субтитри на румънски и английски езици.

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата:
„Осигуряване на информация и публичност, организиране на събития и изготвяне на
промоционални материали по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната
среда в трансграничната област Олт-Белене”, № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC Code 359, финансиран по
Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013г.
Предложена
Предложена
Крайно
№
Наименование на участника
цена /лева/ без
цена /лева/ с
класиране на
ДДС
ДДС
участниците
Обособена позиция №1
1 – во място
1.
„Ламбаджиев Стандарт” ООД
24 900.00
29 880.00
2.

Издателска Къща „АБ” ЕООД

32 790.00

39 348.00

2 – ро място

3.

НЧ „Христо Ботев- 1892” *

34 300.00

34 300.00

3 – то място

4.

„Травъл Медия Груп” ООД

36 400.00

43 680.00

4 – то място

5.

„ЛС Комюникейшън” ЕООД

37 435.00

44 922.00

5 – то място

6.

„Прима” АД

38 930.00

46 716.00

6 – то място

7.

„Лоби Акт” ООД

39 236.25

47 083.50

7 – мо място

8.

„ММ Проджектс” ООД *
„БИК Българска Издателска
Компания” АД
„Неда Арт” ООД

44 494.00

44 494.00

8 – мо място

44 900.00

53 880.00

48 573.52

58 288.22

9.
10.
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9 – то място
10 – то място

Обособена позиция №2
1.

„БК Дизайн" ЕООД

4 800.00

5 760.00

1 – во място

2.

„Ламбаджиев Стандарт” ООД

4 950.00

5 940.00

2 – ро място

3.

НЧ „Христо Ботев- 1892” *

5 280.00

5 280.00

3 – то място

4.

Издателска Къща „АБ” ЕООД

5 300.00

6 360.00

4 – то място

5.

ЕТ „Иван Тодоров”

5 925.00

7 110.00

5 – то място

6.

„Прима” АД

6 150.00

7 380.00

6 - то място

7.

„ЛС Комюникейшън” ЕООД

6 182.00

7 418.40

7 – мо място

8.

„Травъл Медиа Груп” ЕООД

6 825.00

8 190.00

8 – мо място

9.

„Прес Продукт Лайн " ООД

6 990.00

8 388.00

9 – то място

10.

„Лоби Акт” ООД

7 575.00

9 090.00

10 – то място

11.

„Д- Медия” ООД

7 990.00

9 588.00

11 – то място

12.

„Кредо 3М” ЕООД

9 300.00

11 160.00

12 – то място

Обособена позиция №3
1.

Издателска Къща „АБ” ЕООД

2 800.00

3 360.00

1 – во място

2.

„Прима” АД

3 235.00

3 882.00

2 – ро място

3.

„Лоби Акт” ООД

3 420.00

4 104.00

3 – то място

4.

ЕТ „Иван Тодоров”

3 660.00

4 392.00

4 – то място

5.

„Травъл Медия Груп” ЕООД

3 750.00

4 500.00

5 – то място

6.

НЧ „Христо Ботев- 1892” *

4 000.00

4 000.00

6 – то място

7.

„Ламбаджиев Стандарт” ООД

4 400.00

5 280.00

7 – мо място

8.

„ЛС Комюникейшън” ЕООД

4 407.00

5 288.40

8 – мо място

„ММ Проджектс” ООД *
4 530.00
* участникът не е регистриран по ЗДДС;

4 530.00

9 – то място

9.

II. Участници, определени за изпълнители в обособените позиции на поръчката с които
да се сключи договор по смисъла §1 т1б от ДР на ЗОП:
1. Обособена позиция 1:
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1. Организиране и провеждане на 3-дневно обучение в гр.Белене за опазване на околната
среда;
2. Организиране и провеждане на 3-дневна среща в гр.Белене за обмен на добри практики;
3. Организиране и провеждане на 3 броя еднодневни обучения на ученици от гр.Белене за
опазване на околната среда, съчетано с почистване бреговете на реката и други райони, посветени
на световния ден на водата (22 март), международния ден на земята (22 април) и международния
ден за опазване на околната среда (5 юни);
4. Организиране и провеждане на състезание по рисуване за деца по повод международния
ден на река Дунав (29 юни) с отпечатване на 600 броя картички-рисунки.
 „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, ГР. СОФИЯ
2. Обособена позиция 2:
1. Изработване, отпечатване и доставка на брошури за проекта – 500 броя;
2. Изработване, отпечатване и доставка на плакати за проекта – 200 броя;
3. Изработване и доставка на тениски – 200 бр.
4. Изработване и доставка на шапки – 200 бр.
5. Изработване и доставка на ключодържатели – 200 бр.
6. Изработване и доставка на химикалки – 200 бр.
 „БК ДИЗАЙН” ЕООД, С. ГУРКОВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ
3. Обособена позиция 3:
1. Изработване на кратки видеоклипове за насърчаване участието в различни аспекти на
опазването на околната среда (на български език със субтитри на румънски и английски език),
които да се разпространят във връзка със Световния ден на водата (22 март), Международния ден
на Земята (22 април), Международния ден за опазване на околната среда (5 юни) – 3 броя;
2. Изработване на DVD филм с представяне на проекта, неговите дейности и резултати на
български език, със субтитри на румънски и английски езици.
 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ” ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА
III.
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Отстранени участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и
обявените от Възложителя условия, както следва

1.
”ММ Проджектс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, п.к.
6500, ул.”Димитър Благоев” № 48, ЕИК 202356495, с управители Милена Янева Стефанова –
Георгиева и Мима Димитрова Шомова, с подадена оферта вх. № 26-00/197/08.03.2013 г. за
Обособена позиция 2.
МОТИВИ:
На основание чл. 56, ал.1, т. 7 и т.10 ЗОП, всяка оферта трябва да съдържа техническо
предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена, които в съответствие с чл.57, ал.2,
т.т. 2 и 3 ЗОП, трябва да бъдат поставени съответно в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Съгласно чл.57, ал.3 ЗОП, когато участник подава
оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.
Комисията по чл.34 ЗОП е установила, че участника е представила оферта, на която е записал:
„Обособена позиция 1,2,3”, но в общия плик по чл.57 ал.1 от ЗОП, по Обособена позиция 2 се
открива единствено Плик № 1 „Документи за подбор”. Плик № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”за Обособена позиция 2 не са открити.
В съответствие с чл.54, ал.1 ЗОП, при изготвяне на офертата участникът трябва да се
придържа точно към обявените от възложителя условия.
Правно основание за отстраняване на участника за Обособена позиция №2: чл.69,
ал.1, т.3 и т.4 – Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя и на изискванията на чл. 57, ал.2 ЗОП.
2.
„М3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н
Красно село, бул.”България” №60В, ет.1, ЕИК 831244754, с управител Максим Мончо Бехар, с
подадена оферта вх. № 26-00/207/11.03.2013 г. по Обособена позиция № 1, № 2 и № 3.
МОТИВИ:
В съответствие с чл. 57, ал.3 ЗОП изречение първо, когато участник подава оферта за повече
от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.
В т. ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, Изискуеми документи и
информация от Обявлението е посочено :
• ПЛИК № 1 „Документи за подбор” (Участниците подготвят толкова пликове № 1 за колкото
позиции участват), •ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” (за всяка поз. се
представя отделен плик №2), •ПЛИК № 3 „Предлагана цена” (за всяка поз. се представя отделен
плик №3);
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В съответствие с т.III.2.1 от Документацията за участие (стр.19) „Участникът запечатва и
подготвят толкова пликове № 2 и № 3 за колкото позиции участва. Запечатаните пликове № 2
и № 3 се поставят свободно в плика с офертата, а не се поставят в друг плик! Ако се установи,
че участник е заявил участие за повече от една обособена позиция в техническата си оферта, но
за същата позиция не е представил пликовете № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на
поръчката" и/или № 3 с надпис "Предлагана цена" в плика на офертата си, участникът ще
бъде отстранен от участие, за позицията, за която не е предложил съответните пликове.
Плик № 1 :Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 1 за колкото позиции
участва.
Плик № 2 се представя за всяка позиция по отделно и на него се изписва само тази позиция за
която съответно се предлага "Предложение за изпълнение на поръчката" (Плик №: 2). В плика
с офертата Възложителя ще търси толкова на брой пликовете № 2 с надпис "Предложение за
изпълнение на поръчката" за колкото позиции участникът е заявил участие. Примерно, ако
участник е заявил участие за 2 обособени позиции, в плика с офертата си същия следва да има 2
плика "Предложение за изпълнение на поръчката" за тези позиции, за които участва”
Помощния орган на Възложителя по чл.34 от ЗОП е констатирал, че на плика по чл.57 ал.1
от ЗОП на участника е изписано: „Обособена позиция 1,2,3”, но в него са намерени: 1 бр. плик №1
„Документи за подбор” по чл.57 ал.2 т.1 от ЗОП, 1 бр. плик № 2 / без име/ по чл.57 ал.2 т.2 от
ЗОП, съдържащ свободно поставени в плика предложения за изпълнение на всяка от трите
обособени позиции и 1 бр. плик № 3 „Ценова оферта” по чл.57 ал.2 т.3 от ЗОП.
Комисията е предложила офертата на „М3” ООД за отстраняване от участие в процедурата,
по всички обособени позиции, тъй като не е в състояние да определи за коя обособена позиция са
представени документите, съдържащи се в Плик № 1, Плик № 2 или Плик № 3, поради
обстоятелството, че на нито един от трите плика, не фигурира запис, за коя точно от обособените
позиции са представени. Възложителят изцяло приема, позовава се и препраща към
констатациите и мотивите на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за
участие в процедурата, които подробно са изложени в Протокол № 1 от 2 8 .03.2013 г.
Правно основание за отстраняване на участника „М3” ООД от по – нататъшно участие
в процедурата за всички об. позиции: чл.69, ал.1, т.3 и т.4 ЗОП. Участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на изискванията
на чл. 57, ал.2 ЗОП.
3.
„Неад Арт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, ул.
„Дунав” № 42, ЕИК 121120573, с управител Диана Петрова Кръндева с подадена оферта вх. №
26-00/205/ 11.03.2013 г.
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Офертата на „Неад Арт” ЕООД се отстранява за позиция 2 и 3, със следните
МОТИВИ:
Съгласно предварително обявените условия на възложителя по т.III 2.1 и 2.5 от утвърдената от
Възложителя документация за участие, при подготовка на офертата си за участие, плик № 3
(предлагана цена) се представя за всяка позиция по отделно и на него се изписва само тази
позиция за която съответно се предлага цена. Участник, документите, в чиято оферта не са
систематизирани по указания начин се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на
обществената поръчка.
Комплектованите ценови предложения за обособени позиии 2 и 3 на участника „Неад Арт”
ЕООД, са констатирани от Комисията по чл.34 от ЗОП, че не отговарят на предварително
поставените условия на възложителя; направеното ценово предложение за обособена позиция 3
надвишава допустимата цена, описана в документацията за участие и посочени като максимално
допустими в Обявлението. При оповестяване на ценовите предложения, участникът „Неад Арт”
ЕООД е представил пликове 3(предлагана цена) по обособена позиция 2 и 3, които не съответстват
с условията на поръчка по обявлението и документацията.



В плик 3 по обособена 2, попълненият облазец 13 отговаря на обособена позиция 3;
В плик 3 по обособена позиция 3, попълненият образец 13 отговаря на обособена позиция
2, а предложената цена е над допустимата обща прогнозна стойност за съответната
позиция(обособена позиция 3).

Възложителят изцяло приема, позовава се и препраща към констатациите и мотивите
на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедурата,
които подробно са изложени в Протокол № 3 от 2 5 .04.2013 г.
Правно основание за отстраняване на участника по об. позиции №№ 2 и 3 - чл. 69, ал. 1,
т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП - участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
4.
„БИК- Българска Издателска Компания” АД, със седалище и адрес на
управление гр.София, п.к. 1504, р-н оборище, ул.”Оборище”, №1, ЕИК 175220876, представлявано
от Анета Пеева Желязкова, с подадена оферта вх.№ 26-00/202/11.03.2013 г. за об. позиция № 2.
МОТИВИ:
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След запознаване с предложението в плика по чл.57 ал.2 т.3 от ЗОП за об. позиция 2,
Комисията по чл.34 от ЗОП е извършила проверка за наличие на основание по чл.70 ал.1 от ЗОП
при което е установила, че предлаганата цена за изпълнение на на услугата по об. позиция 2, е с 20
на сто по – благоприятна от средната стойност на индивидуалните ценови предложения на
останалите участници, допуснати до оценяване за същата позиция.
По смисълана чл.70, ал.1 от ЗОП възниква задължение Комисията по чл. 34 от ЗОП да
изисква от „БИК- Българска издателска компания” АД, да представи в срок от 4 работни дни,
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на
Обособена позиция № 2.
До датата посочена като краен срок за получаване на обосновка /17:00ч на
10.05.2013г./, такава не е входирана в деловодството на Община Белене.
Офертата на „БИК- Българска издателска компания” АД се отсранява, тъй като не е
представена писмена обосновка за обазуването на 20 на сто по- благоприятна цена от цената
предложена от останалите участници, в срока предоставен от комисията. Възложителят изцяло
приема, позовава се и препраща към констатациите и мотивите на Комисията за
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедурата, които подробно са
изложени в Протокол № 5 от 1 6 .05.2013 г.
Правно основание за отстраняване на участника по об. позиция№2: чл. 70, ал. 3 от
ЗОП - участникът не представил в срок писмената обосновка.
5.
ЕТ „Инфофлекс- Галин Найденов”, със седалище и адрес на управление: гр.Червен
бряг, п.к. 5980, ул.”Бачо Киро ” №6, ЕИК 114066778, с управител Галин Василев Найденов, с
подадена оферта вх.№ 53-00/16/11.03.2013 г. по Об. позиция № 2:
МОТИВИ:
След запознаване с предложението в плика по чл.57 ал.2 т.3 от ЗОП за об. позиция 2,
Комисията по чл.34 от ЗОП е извършила проверка за наличие на основание по чл.70 ал.1 от ЗОП
при което е установила, че предлаганата цена за изпълнение на на услугата по об. позиция 2, е с 20
на сто по – благоприятна от средната стойност на индивидуалните ценови предложения на
останалите участници, допуснати до оценяване за същата позиция.
Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП възниква задължение Комисията по чл. 34 от ЗОП да изисква от
ЕТ „Инфофлекс- Галин Найденов”, да представи в срок от 4 работни дни, подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на об. позиция № 2.
До датата посочена като краен срок за получаване на обосновка /17:00ч на 10.05.2013г./,
такава не е входирана в деловодството на Община Белене.
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