РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

З А П О В Е Д
№ РД-09-14
Бургас, 04.05.2015 г.
В Областна администрация Бургас, с Решение № РД-10-53/27.02.2015 год. на
Севдалина Турманова, заместник областен управител на област Бургас, упълномощена на осн.
чл. 8, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки, във връзка
с изпълнение на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) 2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013 е открита
процедура за провеждане на обществена поръчка по опростени правила с предмет:
„Организиране и провеждането
на тридневен фестивал “Дни на регионални
традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”.
Комисия, назначена със Заповед № № РД-10-80/30.03.2015 год. на Севдалина
Турманова, заместник областен управител на област Бургас, упълномощена на осн. чл. 8, ал. 2
от ЗОП е разгледала и оценила офертите на участниците в процедурата. Постъпили са три
оферти: 1/ Оферта с пореден № 1, с вх. № 26-00-152/27.03.2015 год., подадена от „Имидж
Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” №
4, ет.4, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта
Леон Алкалай; 2/ Оферта с пореден № 2, вх. вх. № 26-00-155/27.03.2015 год., подаденa от
„Бургаски изложбен център” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.
„Антим I” № 29, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102806073, представлявано от
управителя – Костадин Гочев Кънев. 3/ Оферта с пореден № 3, вх. № 26-00-157/27.03.2015
год., подаденa от Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас,
ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203034013, представлявано
от управителя – Веселин Матеев Пренеров.
При разглеждане на постъпилите оферти и отваряне на плик №1 комисията е
констатирала, че офертите на двама от участници не отговарят на изискванията на възложителя
и е указала срок, в който да бъдат представени необходимите документи. След изтичане на
предоставения срок и разглеждане на допълнително представените документи, комисията е
допуснала до следващ етап всички участници.
При отваряне на Плик № 2 от офертите на всички участници по реда на тяхното
постъпване, комисията е установила че те съдържат „Техническо предложение”, което
представлява попълнен образец на „Техническо предложение”, утвърдено от Възложителя –
Областен управител на област Бургас. Всички участници са изпълнили изискванията на
Възложителя и са посочили обхвата и начина на изпълнение на поръчката, съобразно
изискванията на Възложителя. За двама от участниците се е установило наличие на
основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, предвид което комисията е изискала писмена обосновка за
начините на формиране на предложенията им. След изтичане на указания срок и разглеждане
на представените обосновки, тримата участници са допуснати до отваряне на ценовото
предложение, оценка и класиране, като комисията е оценила офертите по всички други
показатели, различни от цената, както следва:
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№
Участник

Подпоказател
П2.1 Идейна
концепция за
осъществяване
на „умни игри”

Подпоказател
П2.2
Осигуряване на
медийно
разгласяване на
фестивала
30 т.

Общ брой точки за показател
„План за изпълнение на
поръчката“

„Имидж
40 т.
70 т.
Едвъртайзинг”
ЕООД
2. Бургаски изложбен
40 т.
30 т.
70 т.
център” ЕООД
3. „Тулан Сателайт“
40 т.
30 т.
70 т.
ЕООД
Съгласно утвърдените от Областен управител на област Бургас, условия за провеждане
на процедурата, на комисията е вменено задължението да обяви датата, часа и мястото на
оповестяване на ценовите оферти на интернет сайта на Областна администрация Бургас, което
е сторено.
При отваряне на пликовете № 3 „Предлагана цена” на всички участници, комисията е
установила, че ценовите им предложения отговарят на изискванията на възложителя, т.е.
изготвени са съгласно утвърдения от Възложителя образец на ценово предложение и не
надвишават определената максимална цена за осъществяване на поръчката. Съгласно
утвърдените правила, комисията е определила обща комплексна оценка за всеки участник,
както следва:
№
П1 Цена за изпълнение П2 План за изпълнение Обща комплексна
Участник
на поръчката
на поръчката
оценка
1.

„Имидж
27,49 т.
70 т.
97.49 т.
Едвъртайзинг”
ЕООД
2. Бургаски
30 т.
70 т.
100 т.
изложбен
център” ЕООД
3. „Тулан
26,09 т.
70 т.
96,09 т.
Сателайт“
ЕООД
и ги е класирала по следния начин:
- на първо място оферта, подадена от „Бургаски изложбен център” ЕООД, със
седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в Търговския
регистър с ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев Кънев с обща
комплексна оценка 100 т.;
- на второ място оферта, подадена от „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и
адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския
регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай с обща комплексна
оценка 97,49 т.;
- на трето място оферта, подадена от „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК
203034013, представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров с обща комплексна
оценка 96,09 т.
Предвид гореизложените мотиви и съгласно протоколи от 30.03.2015 год., 09.04.2015г.,
21.04.2015г. и от 24.04.2015г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/30.03.2015 год. на
Севдалина Турманова, заместник областен управител на област Бургас, упълномощена на осн.
чл. 8, ал. 2 от ЗОП
1.

ЗАПОВЯДВАМ
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ОБЯВЯВАМ участниците, класирани в процедурата по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Организиране и провеждането на тридневен фестивал “Дни на
регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”
както следва:
На първо място: оферта, подадена от „Бургаски изложбен център” ЕООД, със
седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в Търговския
регистър с ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев Кънев с обща
комплексна оценка 100 т.
На второ място: оферта, подадена от „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и
адрес на управление в гр. Бургас, пл. „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския
регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай с обща комплексна
оценка 97,49 т.;
На трето място: оферта, подадена от „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК
203034013, представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров с обща комплексна
оценка 96,09 т.
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и
провеждането на тридневен фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и
туристически продукти в Черноморски басейн” класираният на първо място участник
„Бургаски изложбен център” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.
„Антим I” № 29, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102806073, представлявано от
управителя – Костадин Гочев Кънев.
ЗАДЪЛЖАВАМ участникът, определен за изпълнител на обществената поръчката, на
основание разпоредбите на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, при сключване на договора да представи в
Областна администрация Бургас следните документи:
1. Свидетелства за съдимост за управителя на дружеството – участник;
2. Удостоверение от Търговския регистър, че участникът не е обявен в
несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
3. Удостоверение от Търговския регистър, че участникът не се намира в производство
по ликвидация;
4. Удостоверение за липсата на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
5. Оригинален документ за внесена гаранция или банкова гаранция за изпълнение на
договора в размер на 1644 лева, съставляваща 3 % от стойността на поръчката без включен
ДДС. Гаранцията в лева за изпълнение на договора следва да се преведе по сметка на Областна
администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR 76303300000270, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД, клон Бургас.
Копие от заповедта да се изпрати/връчи на участниците, подали оферта за участие в
процедурата по възлагане на обществена поръчка, в тридневен срок от издаването й.
Настоящата заповед може да се обжалва в 10-дневен срок от съобщаването й пред
Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава едновременно до Комисията и до
Възложителя.
Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/
Зам. областен управител на област Бургас
упълномощена на осн. чл. 8, ал. 2 от ЗОП
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