СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
1000, гр. София, бул. „Дондуков” №30, тел.: 02/987 70 11, факс: 02/987 79 98
www.operasofia.bg, e-mail: office@operasofia.bg

РЕШЕНИ Е
№ РД-11-115/07.02.2019 г.
На основание чл. 108, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 106, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6
и ал. 5, т. 6, б. „в“, предл. последно и буква „д“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
отчитайки и приемайки резултатите, отразени в Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от
01.02.2019 г., основан на Протокол №1/28.12.2018 г., Протокол №2/22.01.2019 г. и Протокол
№3/28.01.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед РД-11-792/28.12.2018 г. на
Директора на Софийска опера и балет за преглед, оценка и класиране на подадените оферти
за участие в открита процедура, с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка,
отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за
промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Софийска опера и
балет“, открита с Решение № УС-03-180 от 19.11.2018 г. на Възложителя,
І. КЛАСИРАМ:
Участниците, подали оферти за участие в процедурата, съобразно одобрения
критерий за възлагане - „най-ниска цена“, по следния начин:
ПЪРВО МЯСТО: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с предлагана цена за
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането за прогнозния период на
поръчката от две години, в размер на 257 000 лв., без вкл. ДДС.
ВТОРО МЯСТО: „МОЙРА БГ“ ЕООД с предлагана цена за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагането за прогнозния период на поръчката от две
години, в размер на 290 000 лв., без вкл. ДДС.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите от обхвата на възлаганата обществена поръчка,
имаща за предмет: „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на
печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността,
премиерните и репертоарни спектакли на Софийска опера и балет”, класираният на
първо място Участник:
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД
Определянето за Изпълнител на дейностите, предмет на възлагане от обхвата на
обществената поръчка на този от допуснатите до оценка Икономически оператори се
основава на мотивите, че същият отговаря на изискванията за лично състояние и на
всички критерии за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на възлагането, респ.,
представената от него оферта в процедурата съответства напълно на нормативните
изисквания на ЗОП и ППЗОП, едновременно с което Участникът е предложил по-ниска
цена за изпълнение, в съпоставка с ценовото предложение на останалия допуснат Участник
в процедурата.
III. НАРЕЖДАМ:
В срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, да се сключи договор за изпълнение на дейностите
по изработката, отпечатването и доставката на печатни рекламно-информационни

материали, предмет на възлагане в проведената открита процедура, с класирания на първо
място Участник - „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - гр. София, ул. „Маслиново
клонче“ №2.
На основание чл. 43, ал. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето
Решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до Участниците в процедурата.
На основание чл. 43, ал. 1, изр. второ от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ППЗОП, настоящето Решение, ведно с Протоколите и окончателния Доклад на Комисията,
провела процедурата да се публикуват в Профила на купувача на Софийска опера и балет, в
създадената за целите на възлагането електронна преписка, връзката с която е следната:
https://www.operasofia.bg/za-nas/profil-na-kupuvacha/itemlist/category/144-obshtestveniporachki.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящето Решение подлежи на обжалване
в десет дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) по реда и при условията на Глава 27ма от ЗОП.
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