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................2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с
чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от дати
25.05.2018г., 06.06.2018г. и доклад от дата 06.06.2018 г., на Комисията назначена с моя
Заповед № РД 22—891/25.05.2018г., със задача да провери съответствието на офертите с
предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира
допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от
социални услуги за деца “ по 2 обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на
постоянни
обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на
дипляни и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от
ППЗОП;
Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на информационни
събития и изработка и доставка на промоционални мат ериали”,
с уникален
номер на поръчката в РО И 00073-2018-0016 и публикувано обявление от дата
18.04.2018г. с ID 842458 в Регистъра на обществените поръчки на А О П и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotarnovo.'bs/bs/Droßl-na-kupuvacha/577/ c обща прогнозната стойност 4 000 лв. без
ДДС, а по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на
постоянни
обяснителни, табели, изработване на информационен банер и изработване на
дипляни и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП
- 1 980,00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на информационни
събития и изработка и доставка на промоционални мат ериали” - 2 020,00 лв. без
ДДС;

ОБЯВЯВАМ:

I.
Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на м
за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални
услуги за деца“ по 2 обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на
постоянни
обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на
дипляни и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от
ППЗОП;
Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на информационни
събития и изработка и доставка на промоционални мат ериали”,
с уникален
номер на поръчката в РО И 00073-2018-0016 и публикувано обявление от дата
18.04.2018г. с Ю 842458 в Регистъра на обществените поръчки на А О П и
1

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotamovo.be/be/profil-na-kupuvacha/S 7 7 /:
За обособена позиция №1:
1-во място: Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с вх. №
5300-20526-5/23.05.2018г. от 10: 55 часа. адрес за кореспонденция: град София, ул.
„Маслиново клонче“ №2, факс: 022434859, тел. 024277713, електронна поща за
кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, с
предложено възнаграждение за изпълнение на предмета на обособената позиция 1 320,00лв. /хиляда триста и двадесет лева и 00ст./ без ДДС. - със 100 точки;

За обособена позиция №2:
1-во място: Оферта от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с вх. №
5300-20526-5/23.05.2018г. от 10: 55 часа. адрес за кореспонденция: град София, ул.
„Маслиново клонче“ №2, факс: 022434859, тел. 024277713, електронна поща за
кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров,
с
предложено възнаграждение за изпълнение на предмета на обособената позиция 1 390,00лв. /хиляда триста и деветдесет лева и 00ст./ без Д Д С - със 100 точки;
Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията
на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите за класиране на участника е изложено в
протоколи от дата 25.05.2018г., 06.06.2018г. и доклад от дата 06.06.2018 г.

II.
Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на
комплекс от социални услуги за деца“ по 2 обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на
постоянни
обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на
дипляни и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от
ИПЗОП;
Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на информационни
събития и изработка и доставка на промоционални материали”,
с уникален
номер на поръчката в РО И 00073-2018-0016 и публикувано обявление от дата
18.04.2018г. с ID 842458 в Регистъра на обществените поръчки на А О П и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/577/, както следва:

За обособена позиция 1:
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМ ЪНТ“ град София, ул. „Маслиново клонче“ №2, факс:
022434859, тел. 024277713, електронна поща за кореспонденция: office@dmibg.com
; лице за контакти: Иван Димитров, с предложено възнаграждение за изпълнение
на предмета на обособената позиция - 1 320,00лв. /хиляда триста и двадесет лева и
00ст./ без ДДС.;

За обособена позиция №2:
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМ ЪНТ“ ЕООД
град София, ул. „Маслиново
клонче“ №2, факс: 022434859, тел. 024277713, електронна поща за
кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, е
предложено възнаграждение за изпълнение на предмета на обособената
позиция - 1 390,00лв. /хиляда триста и деветдесет лева и ООст./ без ДДС;

III.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на
участниците и да се публикува в профила на купувача, ведно с протоколите и
доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаване му, при
спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен
срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията,
град София, бул.Витоша №18.
Връзка към електронната npe/n?qKa в профила на купувача : /?itps://www, velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvac ftа/^77/
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Надя Петрова
Директор Д ирекци^О П
Изготвил:
Александър Колев
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.___________

