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 Р Е Ш Е Н И Е  
 

№118/07.02.2014г 
 

за класиране на участници  
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 17.01.2014г., №2 от 29.01.2014г., №3 от 04.02.2014 г. на комисия 
назначена със Заповед № 25/14.01.2014 г. на Кмета на община Белене, за разглеждане, 
оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по опростени правила за 
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.3 т.2 от ЗОП, открита с Решение № 
1147/16.12.2013 г., публикувана  в Регистъра на обществените поръчки с обявление ID№ 
575354  на сайта на Агенцията по обществени поръчки, с предмет Изпълнение на мерки за 
информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на управлението и 
организацията на работа в Община Белене”, финансиран по ОП „Административен 
капацитет”, ДБФП рег. № 13-11-24 от 02.09.2013 г.”, публикувана в Регистъра по обществени 
поръчки с идент. № 00661-2013-0018 
 

О Б Я В Я В А М :  
 

I.  Крайно класиране на участниците в процедурата: 
 
място 

 
Наименование на 

участника 
Предложена 

цена /лева/ без ДДС 
Предложена 

цена /лева/ с ДДС 

1. 
“РЕКЛАМА КОНСУЛТ” 
ЕООД, гр. Стара Загора 

2 479.00 лв. 22  997744..8800  ллвв..   

2. 
ДЕНИСЛАВА АТАНАСОВА 
ЙОРДАНОВА,гр.Търговище

2 999.00 лв. - 

3. 
„ТЪРГОВИЩЕ ТВ” ЕООД, 

гр. Търговище 
2 999.99 лв.  33  559999..9988  ллвв..    

 
II. Участник определен за изпълнител на поръчката: 
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на 
управлението и организацията на работа в Община Белене”, финансиран по ОП 
„Административен капацитет”, ДБФП рег. № 13-11-24 от 02.09.2013 г.” е: 
 
 "РЕКЛАМА КОНСУЛТ" ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

III. Отстранени участници: 
  
 1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ж.к. „Люлин”, бл. 303, вх. А, ап.4, ЕИК 201557566, с управител Иван Веселинов Димитров, с 
подадена оферта вх. №25-00/6 от 09.01.2014г.  
 Мотиви за отстраняване на участника: 

При математическата проверка от страна на помощния орган на Възложителя - Комисията 
по чл.34 ЗОП, във връзка с указанията в документацията за участие в процедурата, одобрена от  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333034323030
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Възложителя, в реда по т. 2 от таблицата с разбивка на разходите в ценовото предложение 
на "Ди Ем Ай Дивелопмент" ЕООД, е установена техническа грешка при пресмятанията от 
участника. За дейността "Изработване (дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване) и 
доставка на информационни брошури", произведението от количеството брошури (1000 бр.) 
умножена по предлаганата единична цена от 0.70 лева прави 700 лева, а не 70 лв., както е 
посочил оферента в последната колона от таблицата, на реда за тази дейност (2). На основание 
тази констатация, съобразно чл.54 ал.1 от ЗОП и одобрените от възложителя условия в 
документацията на стр.21, абзац последен, и декларираното от участника по т.5 и т.6 в 
попълнения образец по приложение №9 от документацията (Ценово предложение), на 
основание чл.68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП, ценовото му предложение се отхвърля, а от там и 
оферта на участника, на основание чл. 69 ал.1 т.3 от ЗОП. 

 
Допусната е техническа грешка при пресмятанията в плика “Предлагана цена” на Ди Ем 

Ай Дивелопмент, която не може да се коригира, без това да доведе до промяна на офертата на 
участника. Това несъответствие не може да бъде отстранено по реда на чл.68, ал.11 т.2 буква 
"б" от ЗОП, защото това би довело до промяна на офертата на участника, което е изрично 
забранено. Наличието на едно такова противоречие в ценовото предложение няма как да доведе 
до законосъобразно решение на възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП, тъй като не е ясно какво 
точно е оферирал участника, и съответно предложение по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП не може 
адекватно да бъде оценено. Съобразно непротиворечивата практика на Върховния 
административен съд и Комисията за защита на конкуренцията, техническа грешка при 
пресмятанията, не може да бъдат поправяни по реда на чл.68 ал. 11 т.2 буква "б" от ЗОП, 
защото това би довело автоматично до промяна на офертата на участника и до поставяне на 
другите участници в неравнопоставено положение, което е в разрез на принципа за 
равнопоставеност, заложен в чл.2, ал.1, т. 3 от ЗОП.  

 
Правно основание за отстраняване на  “Ди Ем Ай Дивелопмент" ЕООД от 

процедурата - чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. 

 
IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
 
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: гр. София 1000, бул.”Витоша” № 18 
Телефон: 02 9356113 
Факс: 02 9807315 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Имтернет адрес: www.cpc.bg 
 
V. Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 ЗОП.  
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