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РЕШЕНИЕ 
№ РД-14-3317/19.10.2017г.

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 

на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в Протокол вх.№ РД- 

20-713/04.10.2017г. и Протокол №2 вх.№ РД-20-762/19.10.2017г. касаещи дейността на 

комисията, назначена със заповед на Зам.-Ректора по ФМБ на ИУ - Варна № РД-06- 

3010/04.10.2017г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за 

класиране на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание 

/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД-21 - 

1282/12.09.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 804698 с предмет „Избор на 

изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по проект 

BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, 

постдокторанти и преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще*’ /код, съгласно общия

терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/

и

след като се запознах и възприех изцяло дейността, констатациите и мотивите на комисията,

отразени в доклад вх. № 763/19.10.2017г.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕ на участници в процедура „Избор на доставчик на активна 
нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 
нуждите на Икономически университет - Варна", както следва:

Първо място: „Ди Ем Ай Дивелоимънт“ ЕООД 
Второ място: „Бизнес офис корект“ ЕООД 
Трето място: „Инфо трейнинг“ ООД 
Четвърто място: „НАСС Фактор“ ЕООД 
Пето място: „Издателска къща АБ“ ЕООД 
Шесто място: „АБ Комюникешънс“ ЕООД
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II. мотиви - за участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД не са налице, 
основанията за отстраняване от процедурата. Офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 
ЕООД отговаря на всички предварително оповестени изисквания на Възложителя и 
съгласно определения критерий за оценка на икономически най-изгодната оферта въз 
основа на най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т. 1 от ЗОП/е предложил най-ниска цена.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:
1. На основание т.22.5. и във връзка с т.23.12. от ОписаниЬто на обществената поръчка и 
чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с чл.47, ал.З от ППЗОП е отстранен от участие 
в обществената поръчка „Ей Ди Ви Ейджънси“ ООД с мотив, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по 
процедурата, а именно, ценовите параметри на „Ей Дй Ви Ейджънси“ ООД не са 
представени в отделен, запечатан, непрозрачен плик с  надпис „Предлагани ценови 
параметри“ в рамките на опаковката с офертата, което представлява включване на 
елементи, свързани с предлаганата цена в офертата извън плик с предлаганите ценови 
параметри.
2. На основание чл.107, т.З от ЗОП е отстранен от участие в обществената поръчка 
„Триера Комюникейпгьнс“ ЕООД с мотив, че участникът не е представил в срок /до 
17.10.2017г./ обосновка за начина на образуване на предложените цени, представляващи 
27.52 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите параметри на 
останалите участници. ;;

IV. НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.1 и ал.6 от ЗОП в срок от един месец от 
влизане на настоящото решение за избор на изпълнител на обществената поръчка в 
сила да се сключи договор с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 
201557566, съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и ценовите параметри на участника.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото решение, протоколите и 
окончателния доклад по процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача в 

деня на изпращането му на участниците в процедурата.
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