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Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

РЕШЕНИЕ
№269 от 24.03.2014 г.
за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка –
открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
"Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Частично
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
водоснабдителна мрежа на град Белене" по обособени позиции

На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/12.02.2014 г.,
Протокол №2/24.02.2014 г., Протокол №3/28.02.2014 г. и Протокол №4/21.03.2014 г. на
Комисия назначена със Заповед №1061/14.11.2013 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.3 т.2 от ЗОП, открита с Решение №952/16.10.2013г.
на Кмета на община Белене, публикувана в сайта на АОП под идент. № 00661-2013-0013
1. Класирам участниците в процедурата, по реда на обособените позиции,
съгласно изискванията на Възложителя, обявлението, документацията за участие и обявения
критерий за избор на изпълнител –най-ниска цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП:
Об. позиция 1: Визуализационни графични материали:

място
1.
2.
3.
4.

Наименование на участника
„Сариус” ЕООД
„Травъл Медия Груп” ЕООД
„Бранд ПР” ЕООД
„БИК - Бългаска Издателска
Компания” АД

Предложена
цена /лева/ с ДДС
3 014.00 лв.*
3 612.00 лв.
3 696.00 лв.
4 140.00 лв.

* Участникът "Сариус" ЕООД е представил декларация, че не е регистриран по ЗДДС,
поради което не е възможно върху оферираната от него цена да бъде начислена ДДС ставка,
и като окончателна цена на участника се приема сумата от 3 014.00 лева посочена в
ценовото му предложение.
Об. позиция 2: Мерки за информация и публичност:

място
1.
2.

Наименование на участника
НЧ "Христо Ботев-1892"
"Ламбаджиев Стандарт" ООД

Предложена
цена /лева/ с ДДС
6 600.00 лв.*
8 700.00 лв.
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3.
4.
5.
6.

„Бранд ПР” ЕООД
„Сариус” ЕООД
„Травъл Медия Груп” ЕООД
„БИК - Бългаска Издателска
Компания” АД

11 220.00 лв.
12 425.00лв.*
14 190.00 лв.
16 140.00лв.

* Участникът НЧ "Христо Ботев-1892" е представил декларация, че не е регистриран по
ЗДДС, поради което не е възможно върху оферираната от него цена да бъде начислена ДДС
ставка, и като окончателна цена на участника се приема сумата от 6 600.00 лева посочена в
ценовото му предложение.
Об. позиция 3: Изработка и доставка на печатни и промоционални материали.

място
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование на участника
„Ламбаджиев Стандарт” ООД
ЕТ „Мариана Колева ХЕЛИКОН”
„Сариус” ЕООД
„Бранд ПР” ЕООД
„Травъл Медия Груп” ЕООД
„БИК - Бългаска Издателска
Компания” АД

Предложена
цена /лева/ с ДДС
11 796.00 лв.
11 916.00 лв.
14 146.00 лв.*
14 400.00лв.
15 768.00лв.
16 656.00 лв.

2. Определям за Изпълнители по съответните обособени позиции на обществената
поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, поради най-ниска предложена
цена в съответните оферти:
2.1. Обособена позиция №1 „Визуализационни графични материали”- „Сариус”
ЕООД, оферта с вх. №26-00/822 от 13.11.2013 г.
2.2. Обособена позиция №2 „Мерки за информация и публичност” - НЧ „Христо
Ботев-1892”, оферта с вх. №76-00/30 от 13.11.2013 г.
2.3. Обособена позиция №3 „Изработка и доставка на печатни и промоционални
материали” - „Ламбаджиев Стандарт” ООД, оферта с вх. №26-00/821 от 13.11.2013 г
3. Отстранявам от участие в процедурата оферта с вх. № 26-00-819 от 13.11.2013 г.
12:06 ч. на УЧАСТНИК: "ТВ Ентъртеймънт" ЕООД, със следните мотиви:
Мотиви и фактическа обстановка:
Проект DIR-51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
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Фактически основания:
При разглеждането на Ценовото предложение по обособена позиция 3, на основание
чл.70 ал.1 изречение второ от ЗОП, помощния орган на Възложителя е констатирал, че по
показателя за оценка на офертите - най-ниска цена (чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП), участникът „ТВ
Ентъртеймънт” ЕООД е предложил цена за изпълнение, която е с повече от 20 на сто поблагоприятна от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти по тази
обособена позиция. На основание тази констатация, от участника е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване предложената от него цена за изпълнение на
обособена позиция 3 - 8 020,00 лв. без ДДС.
След подробното и изчерпателно запознаване и обсъждане на обосновката на участника
за формирането на предложената цена за изпълнение, комисията единодушно решава, да
не приема писмената обосновка на участника „ТВ Ентъртеймънт” ЕООД, по смисъла
на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, тъй като в нея не се изтъкват обективни обстоятелства, които да
доказват, че за участника са налице обстоятелствата по чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП
свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществена поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществена поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
Съображенията и мотивите, които излага комисията, са следните:
Посоченото в изключително кратък текст по обосновката, не е свързано с обективни
обстоятелства, които да обосновават оригиналност на предложеното решение за изпълнение
на поръчката. Разписаното е твърде общо и не навлиза в конкретна специфика, която да
разкрие наличието на оригинално решение за изпълнение на мерки за информация и
публичност в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ
и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”. Не е
посочена какво е оригиналното решение.
По отношение на предложеното техническо решение за изпълнение на
обществената поръчка, което да води до предложената ниска цена, помощния орган на
Възложителя, прави преценка, че посочените в обосновката на "ТВ Ентъртеймънт" ЕООД
обстоятелства не са обективни и не могат да обосноват предложената ниска цена. В
представената обосновка не се посочва нещо конкретно, което да е съотносимо с техническо
решение за изпълнение на поръчката.
По отношение на наличие на изключително благоприятни условия за участника
за изпълнение на обществената поръчка, което да води до предложената ниска цена,
помощния орган на Възложителя, прави преценка, че посочените в обосновката на "ТВ
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Ентъртеймънт" ЕООД обстоятелства не са обективни и не мотивират така предложената
ниска цена. Предложената обосновка не е свързана с обективни обстоятелства, които да
обосновават изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на дейностите
в конкретната обществената поръчка с предмет изпълнение на мерки за информация и
публичност в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ
и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”,
публикувана в Регистъра по обществени поръчки с идент. № 00661-2013-0013.
По отношение на аргументация за икономичност при изпълнение на обществената
поръчка за изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, което да води до предлаганата
ниска цена, помощния орган на Възложителя, прави преценка, че посочените в обосновката
на "ТВ Ентъртеймънт" ЕООД обстоятелства не са състоятелни и не обосновават
предложената ниска цена. Липсват конкретни доказателства за осъществяване на
икономичност при изпълнението на, съобразено с Техническата спецификация на
поръчката, като посоченото в обосновката е общо и бланкетно.
Предвид на гореизложеното, и констатираното от Комисията, в обосновката на „ТВ
Ентъртеймънт” ЕООД не се съдържат ясно диференцирани и адекватни доказателства
за обективни обстоятелства свързани с оригинално решение за изпълнение на
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената
поръчка, като не са установени и обстоятелства по чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП, водещи до
формираната и предложена ниска цена от „ТВ Ентъртеймънт” ЕООД поради което,
обосновката не се приема, тъй като не отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП
във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП.
Правно основание за отстраняване:
‐
‐

Чл. 70, ал. 3, от ЗОП – „Когато участникът не представи в срок писмената обосновка
или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни,
комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
процедурата.“
В представената обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП, не се съдържат
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи
наличието им.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 3-дневен срок
до всички участници.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневнен срок от датата на получаването му от участниците, съгласно
чл.120 ал.5 т.4 от ЗОП.
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