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РЕШЕНИЕ
№ 01/29.10.2018 г.
От разглеждане, оценяване, класиране на получени оферти от
провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП във връзка с проект
”Фестивал на тракийската народна музика - село Болярино” за
определяне на референтни цени, съгласно условия за кандидатстване по
процедура
чрез
подбор
на
проектни
предложения
с
№
BG06RDNP001-19.034 "МИГ Раковски, Мярка 21 „Съхраняване на
местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на
културното наследство на територията на МИГ' Раковски" от Стратегията
за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма
за развитие на селските райони 2014 - 2020г.
След отваряне на офертите бе констатирано следното:
В определеният срок посочен в запитване за оферта от 19.10.2018г.,
са получени 9 /девет/ броя оферти, описани по дейности, какго следва:
I. За изработване на информационна табела с размери 50/70,
изработване и отпечатване на 500 бр. цветни брошури А 6, 30 плаката,
размер А2, заснемане, обработка и монтаж на видеоклип за с. Болярино и
проведения фестивал с продължителност до 10 минути
- Оферта № 1/22.10.2018г. от ФИЛМ ФАКТОР ЕООД, с. Белозем, на
стойност 6374 лв. с вкл. ДД С
- Оферта № 2/22.10.2018г. от ДЯНКОВ ДИЗАЙНС ЕООД, гр.Варна на
стойност 7064 лв. с вкл. ДДС
- Оферта № 3/23.10.2018г. от А-ТЕХ ООД, гр.София на стойност 7630
лв. с ДДС
II. За закупуване на 2 комплекта осветителни прожектори, 2 броя
стойки , комплект кабели и доставка, 10 пластмасови маси, 60
пластмасови стола, 5 бр. градински шатри ЗхЗм
- Оферта № 6/25.10.2018г. от ЖЕТОМ ТРАНС ЕООД, с. Белозем, на
стойност 2955лв. с вкл. ДДС
- Оферта № 8/26.10.2018г. от ГОЛД-ИНВЕСТРОЙ ЕООД, с. Белозем,
на стойност 2739,50 лв. с вкл. ДДС
Оферта № 9/26.10.2018г. от КАНДРА ООД, с. Богданица, на
стойност 3162,00 лв. с вкл. ДДС
III. За организиране и провеждане на „Фестивал на тракийската
народна музика - село Болярино”
- Оферта № 4/24.10.2018г. от БИЙОНИ 19 ЕООД, с. Православ, на
стойност 13164,00 лв. с вкл. ДДС
- Оферта № 5/24.10.2018г. от САХАРА - 02 ЕООД, гр. Раковски, на
стойност 9680 лв. с вкл. ДД С
- Оферта № 7/26.10.2018г. от КАНДРА ООД, с. Богданица, на
стойност 10200лв. с вкл. ДДС

След разглеждане и сравняване на представените от участниците
ценови предложения и оценка на офертите,
О Б Я В Я В А М:
Резултатите от проведените пазарни консултации на принципа на
ЗОП са, какго следва:
1. На първо място по т. I ФИЛМ ФАКТОР ЕООД, с. Белозем, с
оферирана сума 6374 лв. с вкл. ДДС
2. На първо място по т. II ГОЛД-ИНВЕСТРОЙ ЕООД, с. Белозем, с
оферирана сума 2739,50 лв. с вкл. ДДС
3. На първо място по т. III САХАРА - 02 ЕООД, гр. Раковски, с
оферирана сума 9680 лв. с вкл. ДДС
Обосновка:
Получените оферти съдържат необходимата информация и отговарят
на условията заложени в Запитването за оферта.
С оглед икономичност на разходите, одобрявам предложенията с
най- ниска предложена цена при проведените пазарни консултации.
Настоящето Решение да се обяви на сайта на Община Раковски.

Председател на Н Ч ,, Христо Ботев - село Болярино - 1999г.”

