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РУМЕН ИВАНОВ /п.п./* *Заличена информация на основание чл. 2
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

от ЗЗЛД

Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
дата: 15.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ №5
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 –
60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със
Заповед № РД 15 - 625/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител
съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача да разгледа и оцени получените
оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018
и 2019 г.”, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Изработване на различни
видове плакати, покани, сертификати, баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши,
магнити и винили“; Обособена позиция № 2. „Изработване на различни видове дипляни,
брошури, флаери и тениски“

Днес, 14.06.2018 г., 14,30 часа, в стая № 102, в административната сграда на община
Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 625/13.04.2018 г. и Решение № РД 15 - 492/22.03.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен
– Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за
откриване на процедура публично състезание с предмет: „Изработване на материали за нуждите
на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1. „Изработване на различни видове плакати, покани, сертификати,
баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши, магнити и винили“; Обособена позиция №
2. „Изработване на различни видове дипляни, брошури, флаери и тениски“, се събра Комисия в
състав:
Председател: Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“,
Община Сливен
и членове:
1. Дора Чанева – старши експерт, дирекция „Образование култура и връзки с
обществеността“, Община Сливен
2. Николинка Милева – главен счетоводител „Други дейности по културата“, Община
Сливен
3. Любомир Георгиев – главен експерт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община
Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
се събра да разгледа представената писмена обосновка, за обособена позиция № 1, на
Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр. София изискана с писмо: изх. № 4704 – 2045 от 07.06.2018
г.
след което да извърши класиране на допуснатите участници по обособена позиция № 1 и
обособена позиция № 2 на обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 492/22.03.2018 г. на
заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г.
на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0009.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи,
че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
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На 07.06.2018 г., в съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска от горепосочения
участник да представи подробна писмена обосновка, за начина на образуване на обща цена, в
лева, без ДДС за обособена позиция № 1 на обществената поръчка, като му определи срок от
5 (пет) дни от получаване на искането.
В съответствие с чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към оценяване на получената
писмена обосновка, за начина на образуване на обща цена, в лева, без ДДС, за обособена
позиция № 1.
1.Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр. София е представил в срок писмени
обосновки, за обособена позиция № 1, с вх. № 4704 – 2098/12.06.2018 г., 10:24 часа:
При прегледа Комисията установи следното:
Обособена позиция № 1:
Участникът е обяснил начина на формиране на предложената цена за извършване на
дейностите, предмет на поръчката, като задълбочено е разписал наличието на избраните технически
решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на
услугите и възможност за получаване на държавна помощ. Във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 2 и т. 5 от
ЗОП Участникът се е позовал на избраните технически решения или наличието на изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите и възможност за получаване на
държавна помощ.
След оценяване на представената писмена обосновка по отношение на нейната пълнота
и обективност относно обстоятелството по чл. 72, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП, на които се е позовал
участника, Комисията реши да я приеме и да допусне Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр.
София, до класиране на офертата му по предложената обща цена, в лева, без ДДС, за
обособена позиция № 1.
В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците, за обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2, по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия, както следва:
Обособена позиция № 1:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр. София, бул. „Андрей Ляпчев”
№ 4, ет. 6, офис 3, оферта с вх. № 4704 - 1251/12.04.2018 г., 11:00 часа, с обща цена - 10 667,00
лева (десет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева) без включен ДДС;
ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София, ул.
„Маслиново клонче” № 2, оферта с вх. № 4704 - 1248/12.04.2018 г., 10:30 часа, с обща цена – 15
920,00 лева (петнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева) без включен ДДС;
ТРЕТО МЯСТО: Участник № 5 - „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Георги Гюлмезов”
15, оферта с вх. № 4704 - 1255/12.04.2018 г., 13:52 часа, с обща цена - 15 982,00 лева (петнадесет
хиляди деветстотин осемдесет и два лева) без включен ДДС
Обособена позиция № 2:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - Военно инвалидна кооперация „Корона”, гр. София,
ул. „Топли дол” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 6, оферта с вх. № 3900 - 7/11.04.2018 г., 10:53 часа, с обща
цена – 9 000,00 лева (девет хиляди лева) без включен ДДС
Забележка: На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП Комисията не разгледа офертите за
обособена позиция № 2 на: Участник № 2 „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София;
Участник № 3 „Ка Ел Офис” ООД, гр. София и Участник № 6 „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен, т.
к. за обособена позиция № 2 е допусната оферта от лице по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за което
обособената позиция е запазена.
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи
за изпълнител на обособена позиция № 1 на обществената поръчка класираният на първо
място участник Участник № 4 - „Ка Ел Офис” ООД, гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” № 4,
ет. 6, офис 3, оферта с вх. № 4704 - 1251/12.04.2018 г.
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи
за изпълнител на обособена позиция № 2 на обществената поръчка класираният на първо
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място участник Участник № 1 - Военно инвалидна кооперация „Корона”, гр. София, ул.
„Топли дол” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 6, оферта с вх. № 3900 - 7/11.04.2018 г.
Комисията приключи своята работа на 14.06.2018 г. в 16:40 часа, като същата проведе 1
(едно) закрито заседание и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Настоящият Протокол № 5 е съставен на 14.06.2018 г. и е предаден на Възложителя
за утвърждаване, на 14.06.2018 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка
възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Изработване на материали за
нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени
позиции: Обособена позиция № 1. „Изработване на различни видове плакати, покани,
сертификати, баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши, магнити и винили“;
Обособена позиция № 2. „Изработване на различни видове дипляни, брошури, флаери и
тениски“, състояща се от Протокол № 1 от 13.04.2018 г.; Протокол № 2 от 17.04.2018 г.;
Протокол № 3 от 01.06.2018 г. и Протокол № 4 от 07.06.2018 г., от заседанията на
комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх.
№ 3900 - 7/11.04.2018 г., 10:53 часа, за обособена позиция № 2 от Военно инвалидна
кооперация „Корона”, гр. София; оферта с вх. № 4704 - 1248/12.04.2018 г., 10:30 часа, за
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 от „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр.
София; оферта с вх. № 4704 - 1251/12.04.2018 г., 10:59 часа, за обособена позиция № 2 от
„Ка Ел Офис” ООД, гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” № 4, ет. 6, офис 3, оферта с вх. №
4704 - 1251/12.04.2018 г., 10:59 часа, за обособена позиция № 2; оферта с вх. № 4704 1251/12.04.2018 г., 11:00 часа, за обособена позиция № 1 от „Ка Ел Офис” ООД, гр. София;
оферта с вх. № 4704 - 1255/12.04.2018 г., 13:52 часа, за обособена позиция № 1 от „М - Арт”
ЕООД, гр. Сливен; оферта с вх. № 4704 - 1256/12.04.2018 г., 13:52 часа, за обособена
позиция № 2 от „М - Арт” ЕООД, гр. Сливен.
Комисия:
Пепа Димитрова - Чиликова
Председател на комисията

Членове:
Дора Чанева
Член на комисията

Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил протоколите и
цялата документация на 14.06.2018 г.

Николинка Милева
Член на комисията
Любомир Георгиев
Член на комисията
инж. Гинка Тужарова
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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