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Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-11-453/06.06.2019 г.
На основание чл. 108, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 106, ал. 6, чл. 22, ал. 1, т. 6 и
ал. 5, т. 6, б. „в“, предл. последно, б. „г“ и б. „д“, чл. 101, ал. 5 и чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона
за обществените поръчки, отчитайки и приемайки резултатите, отразени в Доклад по чл.
103, ал. 3 от ЗОП от 05.06.2019 г., основан на Протокол №1/13.05.2019 г., Протокол
№2/29.05.2019 г., Протокол №3/30.05.2019 г. и Протокол №4/05.06.2019 г. на Комисията,
назначена със Заповед № РД-11-364/13.05.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет
за преглед, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на звуков смесител
с допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за
пренос на звуков сигнал, безжична микрофонна система и мониторна система“,
открита с Решение № УС-03-06 от 09.04.2019 г. на Възложителя,
І. КЛАСИРАМ:
Участниците, подали оферти за участие в процедурата, в съответствие с
одобрения критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена“,
съобразно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, по следния начин:
ПЪРВО МЯСТО: „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с комплексна оценка – 100
точки.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите от обхвата на възлаганата обществена поръчка,
имаща за предмет: „Доставка на звуков смесител с допълнителни входно-изходни
устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал, безжична
микрофонна система и мониторна система”, класираният на първо място Участник:
„ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Определянето за Изпълнител на дейностите, предмет на възлагане от обхвата на
настоящата обществена поръчка на единственият допуснат до оценка Икономически
оператор се основава на мотивите, че същият отговаря на изискванията към личното
състояние, покрил е всички, утвърдени за целите на възлагането критерии за подбор,
едновременно с което представената от него оферта в процедурата съответства напълно на
нормативните разпоредби на ЗОП, ППЗОП и на одобрените и обявени от Възложителя
условия за изпълнение на възлаганите дейности от обхвата на обществената поръчка.
Едновременно с горепосоченото, при прилагане на предварително обявените
условия и критерии за възлагане, съобразно утвърдената от Възложителя Методика за
комплексна оценка на офертите, предложението на Участника е получило максималния
брой точки.

III. ОБЯВЯВАМ:
Отстранения от процедурата Участник, при спазване изискванията на ЗОП,
ППЗОП и одобрените от Възложителя условия за участие в проведената Открита
процедура, както следва:
„ФАКТОР – ТС“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101,
ал. 5 от ЗОП, конкретните за което отстраняване, обосновани и аргументирани мотиви на
Комисията, възприети в тяхната цялост и от Възложителя, са детайлно разписани и
обективирани в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган
Протокол №3 от 30.05.2019 г.
IV. НАРЕЖДАМ:
В срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, да се сключи договор за изпълнение на дейностите,
предмет на възлагане в проведената обществена поръчка с класирания на първо място
Участник, индивидуализиран в Раздел II на настоящето Решение, а именно: „ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет. 5, ап. 23.
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. 1. и т. 5 от
ППЗОП, настоящето Решение, ведно с Доклада и Протоколите на Комисията, провела
процедурата за възлагане на обществената поръчка 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-nakupuvacha/itemlist/category/144-obshtestveni-porachki.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, настоящето Решение подлежи на
обжалване в десет дневен срок, считано от датата на връчването му, пред Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК) по реда и при условията на Глава 27ма от ЗОП.
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