ПРОТОКОЛ № 1
За отваряне на офертите за участие в поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП, чрез събиране
на оферти с обява, с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г.“ в
изпълнение на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.”
Днес, 05.07.2018 год. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на общинска
администрация Белослав, гр. Белослав, бул. “Цар Симеон Велики” № 23, се проведе заседание на
комисия, назначена със Заповед № 14 от 05.07.2018 г. на д-р Росен Гацин -Председател на ЧН на НЧ
’’Съзнание-1926 г.” за разглеждане, оценка и класиране на оферти, събрани с обява по реда на глава
26 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за
НЧ „Съзнание - 1926 г.“ в изпълнение на проект „Модернизация на материално техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр.
Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.”
Обществената поръчка е открита със Заповед № 13/27.06.2018 г. на д-р Росен Гацин
Председател на ЧН на НЧ ’’Съзнание-1926 г.”, публикувана с обява № С001-2018/27.06.2018 г.
Информацията за публикуваната обява в АОП с ID 9077808 от 18.05.2018г.,
се събра комисия в състав:
Председател: Деница Тодорова- заместник кмет на община Белослав;
Членове: 1. Иванка Димитрова - гл. юрисконсулт в община Белослав;
2. Надя Димитрова - мл. експерт „Защита на личните данни”;
3. Севинч Неджибова Исмаилова - библиотекар в НЧ ’’Съзнание-1926г.”
4. Тонка Димитрова Георгиева - член на Читалищното Настоятелство към
НЧ”Съзнание-1926г.”
Резервни членове:
1. Ирина Русева - гл.специалист счетоводител в дирекция „ФБМДТ”;
2. Йорданка Рашева - гл. експерт в дирекция „ИПСД“
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Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието и запозна присъстващите с правилата
за работа на комисията.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, подали
оферти.
Съгласно чл. чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с
който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на
комисията.
До определеното в обявата време 17:00 ч. на 04.07.2018 г. за подаване на оферти в
деловодството на община Белослав са депозирани 6 (шест) оферти. Председателят на комисията
оповести участниците, подали оферта за участие в обществената поръчка.
-Оферта №1 с вх. № 01УТ-56/04.07.2018г. в 10:41 часа от КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“, с адрес
гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявана от Елка Каменова-Цанкова, тел:
02/9766896, 02/97 66 874, факс: 02/9766879 e-mail: zoD@officel.b2
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на
НЧ „Съзнание -1 9 2 6 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаване
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските, райони: Европа инвестира в селските район
-Оферта № 2 с вх. № 01УТ-57/04;07.2018 г , в 10:56 часа от ”АМО” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ж.к. „Хиподрума“, бл. 128, вх. Б, ет.8, ап. 54, с адрес за
кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост 4“, бл. 601, Магазин „АМО“, представлявано от
Мариета Бешева-Митова, тел: 02/976-1000, 0899962270, факс: 02/976-1006, e-mail:
office@amo.bg:
-Оферта № 3 с вх. № 01УТ-58/04107.2018 г., в 11:06 часа от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с адрес:
с. Бистрица, ул. „Попов Извор“ 27, представлявано от Севда Мушева, тел: 02/481-8729, факс:
02/4818729, e-mail: lbexpert@abvibg;
-Оферта № 4 с вх. № 01УТ-59/04.07.2018 г., в 11:09 часа от ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 6 А и адрес
за кореспонденция: гр.Варна, бул. „3-ти март”, складова база „Георгиев“, представлявано от
Павел Стоянов, тел: 052/505-494S, 052/520-494, факс: 052/644-120, e-mail: stoianov@okoffice.bg;
-Оферта № 5 с вх. № 01УТ-60/04.07.2018 г., в 11:14 часа от ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 22 и адрес за
кореспонденция: гр.Благоевград, ул. „Петко Д. Петков” № 10, представлявано от Кирил
Кирилов, тел: 073/88 74 51, факс: 073/88 74 51, e-mail:perun ofis@abv.bg;
-Оферта № 6 с вх. № 01УТ-61/04.07.2018 г., в 12:05 часа от ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1 и
адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Бояна“, ПК 1616, ул. „Матей Преображенски“ № 6,
ет.1, ап.2, представлявано от Никола Рахнев, тел: 0882 439 275, 0889 067 777, е;
mail: office@smartbusiness.bg:
Не са постъпили оферти след крайния срок. След като председателят получи входящия
регистър и подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите. Офертите бяха запечатани в
непрозрачни опаковки и с ненарушена цялост.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване в деловодството на общината. Той оповести документите и информацията, която се
съдържа в тях и обяви Ценовите предложения на участниците.
- Оферта №1 с вх. № 01УТ-56/04.07.2018г. в 10:41 часа от КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“, с адрес
гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявана от Елка Каменова-Цанкова, тел:
02/97 66 896, 02/97 66 874, факс: 02/97 66 879 e-mail: zoD@officel.bg
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 32 842,86 лв. (тридесет и две хиляди
осемстотин четиридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки) без вкл. ДДС.
- Оферта № 2 с вх. № 01УТ-57/04.07.2018 г , в 10:56 часа от ”АМО” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хиподрума“, бл. 128, вх. Б, ет.8, ап. 54, с адрес за
кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост 4“, бл. 601, Магазин „АМО“, представлявано от
Мариета Бешева-Митова, тел: 02/976-1000, 0899962270, факс: 02/976-1006, e-mail:
office@,amo.bg
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 49 950 лв. (четиридесет и девет хиляди
деветстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС.
-Оферта № 3 с вх. № 01УТ-58/04.07.2018 г., в 11:06 часа от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с адрес:
с. Бистрица, ул. „Попов Извор“!27, представлявано от Севда Мушева, тел: 02/481-8729, факс:
02/4818729, e-mail: lbexpert@abv.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане ща
НЧ „Съзнание -1 9 2 6 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването\о,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за развитие на селските райони за периода 201 ■
2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание —1926 г.» и при никакви обстоятелства не мо;

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.: Европа инвестира в селските район
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 49 127 лв. (четиридесет и девет хиляди
сто двадесет и седем лева) без вкл. ДДС.
-Оферта № 4 с вх. № 01УТ-59/04.07.2018 г., в 11:09 часа от ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 6 А и адрес
за кореспонденция: гр. Варна, бул. „3-ти март”, складова база „Георгиев“, представлявано от
Павел Стоянов, тел: 052/505-4941, 052/520-494, факс: 052/644-120, e-mail: stoianov@okoffice.bg
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 41 974,58 лв. (четиридесет и една хиляди
деветстотин седемдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС.
: Оферта № 5 с вх. № 01УТ-60/04.07.2018 г., в 11:14 часа от ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 22 и адрес за
кореспонденция: гр.Благоевград, ул. „Петко Д. Петков” № 10, представлявано от Кирил
Кирилов, тел: 073/88 74 51, факс: 073/88 74 51, e-mail:perun ofis@abv.bg
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 47 420 лв. (четиридесет и седем хиляди
четиристотин и двадесет лева) без вкл. ДДС.
-Оферта № 6 с вх. № 01УТ-61/04.07.2018 г., в 12:05 часа от ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1 и
адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Бояна“, ПК 1616, ул. „Матей Преображенски“ № 6,
ет.1, ап.2, представлявано от Никола Рахнев, тел: 0882 439 275, 0889 067 777, е;
mail:office@smartbusiness.bg;
Предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 42 376,77 лв. (четиридесет и две хиляди
триста седемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.
С това приключи публичната част на заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито
заседание и пристъпи към разглеждане и проверка съдържанието на подадените от участниците
документи.
- Оферта №1 с вх. № 01УТ-56/04.07.2018г. в 10:41 часа от КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“, с адрес
гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявана от Елка Каменова-Цанкова, тел:
02/97 66 896, 02/97 66 874, факс: 02/97 66 879 e-mail: zop@officel.bg
След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП на
участника КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“ за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи следното:
Участникът не е представил! еЕЕДОП на оптичен носител.
Съгласно чл. 67. ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 8 29. т. 5. б.
„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП. в сила от 1 април 2018 г. Единният
европейски документ за обществени п о ръ ч к и се представя задължително в електронен вид.
С оглед изложеното, Участникът следва да отстрани горепосочените пропуски като:
Представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.2, т.9 (лицата,
които представляват, управляват и контролират участника) от ЗОП.
*На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника се дава възможност
в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи еЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти.
-Оферта № 2 с вх. № 01УТ-57/04.07.2018 г , в 10:56 часа от ”АМО” ЕООД,със седалище и адрес
на управление: гр. София, ж.к. „Хиподрума“, бл. 128, вх. Б, ет.8, ап. 54, с адрес за
кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост 4“, бл. 601, Магазин „АМО“, представлявано от
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на
НЧ „Съзнание -1 9 2 6 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФПпо подмярка 7.2. „Инвестиции в създаванеi ю,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Програмата за развитие на селските райони за периода 201 1
2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не мо:

Мариета Бешева-Митова,
office@amo.bg

тел:

02/976-1000,

0899962270,

факс:

02/976-1006,

e-mail:

След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, на
участника ”АМО” ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя, комисията не установи нередовности.
- Оферта № 3 с вх. № 01УТ-58/04.07.2018 г., в 11:06 часа от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с адрес:
с. Бистрица, ул. „Попов Извор“;27, представлявано от Севда Мушева, тел: 02/481-8729, факс:
02/4818729, e-mail: lbexpert@abv.bg
След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП на
участника ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи следното:
В представения еЕЕДОП от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД се констатираха следните
нередовности:
1.Участникът не е попълнил Част III, Раздел Г ,Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка” от еЕЕДОП.
2.Участникът е описал, в поле 16) от раздел В: Технически и професионални способности в
Част IV: „Критерии за подбор“на еЕЕДОП, че е изпълнил доставки, с предмет и обем, идентичени
или сходени с предмета на настоящата обществена поръчка най-много за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата. В еЕЕДОП обаче не се съдържа информация за
датата на приключване на договора, както и за броя на доставените мебели или оборудване.
Изискването на Възложителя е: „Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена
поръчка се приема изпълнението на дейности по доставка на минимум 53 броя мебели или
оборудване.
Забележка: „изпълнена” е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от възложителя
период, независимо от датата на възлагането й.
В тази връзка участникът следва да представи ное еЕЕДОП, в който:
1. Да попълни Част III, Раздел Г ,Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка” от еЕЕДОП.
2. Да посочи броя на доставените мебели и датата на приключване на договора.
*На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал.9 от ППЗОП на участника се дава възможност
в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов еЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпши
след крайния срок за получаване на оферти.
- Оферта № 4 с вх. № 01УТ-59/04.07.2018 г., в 11:09 часа от ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 6 А и адрес
за кореспонденция: гр.Варна, бул. „3-ти март”, складова база „Георгиев“, представлявано от
Павел Стоянов, тел: 052/505-494:, 052/520-494, факс: 052/644-120, e-mail: stoianov@okoffice.bg
След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП на
участника ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията не установи нередовности

Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на
НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание —1926 г.» и при никакви обстоятелства не мо:
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европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските район
- Оферта № 5 с вх. № 01УТ-60/04.07.2018 г., в 11:14 часа от ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 22 и адрес за
кореспонденция: гр.Благоевград, ул. „Петко Д. Петков” № 10, представлявано от Кирил
Кирилов, тел: 073/88 74 51, факс: 073/88 74 51, e-mail:perun ofis@abv.bg
След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, на
участника ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията не установи нередовности.
-Оферта № 6 с вх. № 01УТ-61/04.07.2018 г., в 12:05 часа от ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1 и
адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Бояна“, ПК 1616, ул. „Матей Преображенски“ № 6,
ет.1, ап.2, представлявано от Никола Рахнев, тел: 0882 439 275, 0889 067 777,
mail:office@smartbusiness.bg:
След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП на
участника ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията не установи
нередовности.
С оглед горепосочените констатации и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от
ППЗОП настоящият протокол ще бъде публикуван на Профила на купувача на интернет страницата
на НЧ „Съзнание- 1926 г.” - http://www.beloslav.org/subsection-160-nch svznanie
1926.html и
изпратен от председателя на комисията до всички участници в процедурата с оглед предоставяне на
възможност на участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нова
информация, да допълнят или да пояснят представената информация.
Документите следва да се предоставят в деловодството на община Белослав на адрес: гр.
Белослав - П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики № 23, в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:
Допълнителни документи към оферта № ........... за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г.“ в изпълнение на проект
„Модернизация на материално - техннчексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане
на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.” От
...................................................... (наименование на участника).
Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,
като председателят на посочената комисия в изпълнение на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП ще свика
поредното заседание на комисията.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 16.08.2018 г.
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Този документ е създаден в рамките на проект J Модернизация на материално - техннчексата база, закупуване на оборудване и обзавеждамекш
НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав", по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаванеi to,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Програмата за развитие на селските раиони за периода 201
2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище кСъзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не мо. се

