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ДОКЛАД
ПО ЧЛ.60, АЛ.1 ОТ ППЗОП, в ъ в ВРЪЗКА С ЧЛ.106, АЛ.1 ОТ ЗОП
Настоящият доклад по чл.60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал.З и чл. 106, ат. 1 от ЗОП се
съставя по повод приключване работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти,
събрани с обява по реда на глава 26 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с пред.мет:
,^оставка 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.”и изготвените протоко.1н
- Протоко.1 № 1 от 05.07.2018 г. (прик.1ючен на 16.08.2018г.) н Протокат № 2 от 29.08.2018г. (прик.1.
На 05.09.2018 г.) от дейността на комисия, назначена със Заповед № 14 от 05.07.2018 г. на д-р
Росен Гацин -Председател на ЧН на НЧ ”Съзнание-1926 г.”
1.Състав на комисията;
Комисията е в следния 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 Ис.маилова - библиотекар в НЧ "Съзнание-1926г.”
4. Тонка Димитрова Георгиева - член на Читалищното Настоятелство към
НЧ”Съзнание- 1926г.”
Резервни членове:
1. Ирина Ру сева - гл. специалист счетоводител в дирекция „ФБМДТ“;
2. Йорданка Рашева - гл. експерт в дирекция ,.ИПСД‘'
В хода на комисията не са насзътъш промени в състава на комисията.
П.Номер и дата на запове.тга за назначаване на комисит а.
Заповед № 14 от 05.07.2018 г. на д-р Росен Гацин -Председател на ЧН на НЧ ”Съзнание-1926 г.”
Ш.Кратко описание на работния процес.
След изтичане на срока за 1Ю.тучаване на оферти, « л Заповед № 14 от 05.07.2018 г. на д-р Росен
Гацин -Председател на ЧН на НЧ ”Съзнание-1926 г.”е назначена комисия за разг.теж.дане, оценка
II к.1асиране на оферт1гге, с която е опредепъз; Състава на комисията и лицето определено за
||ре.лседате1, място за съхранение на офертите и друл и доку>1енги, евързани с общественага
поръчка до пршчлючване работата на комнеията.
Работата на комнеията премина при стриктно спазване принципите на равнопоставеносл и
недонуекане на дискриминщшя, евобощ1а конкуренция, 11ронорциона.лност, пуб.личност и
прозрачност, както и в съответствие е разпоредбите на ч.л.51 - чл.59 от ППЗОП, във връзка с ч.л.103
и ч. 1.104 от ЗОП.
Всеки един от ч.леновете на комисията подписа дек.ларация, с която дек.ларира, че не е на.лице
конф.ликт на интереси с участниците в процедурата;
1У.Участн11цн в обществената поръчка;
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация ма .натериалмо - техничексата база. иисупулане на оборудване и
обзалеждаме на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ ~ гр. Белослм”, по Договор М 03/07/10/00349 от J2.09.2017 г. за агтускане на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове магка по маиузби 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 да се счита, че този документ отразява официалното спкгновище на Европейския
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-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.bg
-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 ,Д М О “, представлявано от
Мариета Бешева-Митова, тел: 02/976-1000, 0899962270, факс: 02/976-1006, e-mail:
office@amo.bg:
-Оферта № 3 с вх. № 01УТ-58/04.07.2018 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 - m a i l : l b e x D e r t @ a b v . b e :
-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 щосе“ № 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.be:
-Оферта № 5 с вх. № 01УТ-60/04.07.2018 г., в 11:14 часа от ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД, със
седалище и адрес на управлшие: 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 5 1 .e-mail:perun ofis@,abv.be;
-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@^martbusiness.be:
V. Отстранени участници:
Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участника КООПЕРАЦИЯ
“ПАНДА“ на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за
подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка. За изпълнение на поръчката като
минимално условие за техническите и професионални способности е заложено изискването:
1.Участниците следва да са изпълнили 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. Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка се
приема изпълнението на дейности по доставка на минимум 53 броя мебели или оборудване.
В изпълнение на чл.54,ал.9 във връзка с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията е дала
възможност на участника в срок до 5 работни дни, считано от получаването на Протокол № 1,
да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
И/И.ТИ допълнена информащзя. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
В определения срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1, КООПЕРАЦИЯ
“ПАНДА“ е представила допълнителни документи- оптичен диск - CD, в който обаче не се съдържа
изисканата от Възложителя информация..
С оглед на установеното несъответствие, офертата на участника е неподходяща по смисъла на
Т.25, § 2 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107,т.1 от ЗОП, комисията го отстранява участника от
участие в обществената поръчка.
yi.KjiacMpaHero на участниците е както следва:
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално —техничексата база^ за/^'пуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание - 1926 г.“ Белослав”, по Договор М 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 магцаби инфраструктура” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалигце
«Съзнание —1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
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На 1-во място: ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, с комплексна оценка 100 пи (сто точки).
На 2-во място: ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД с комплексна оценка 99,24 пи (деветдесет
и девет ияло и двадесет и четири точки).
На 3-во място: ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД с коми.1ексна оценка 90.82т. (деветдесет ияло и осемдесет
и две точки).
На 4-то :\1ясто: ”АМО” ЕООД с комплектна оценка 87.23пи {осемдесет и седем
три точки}.
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На 5-то мжто: ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД с комгиексна оценка 77,68m. (седемдесет и седем цяло
и шестдесет и осем точки).
У11.Пред.1оже11не за ск.1ючване на дотовор с к.1аснрання на първо място участник.
Комисията iipe;i.iaj а изпъ.1нение10 на оби|ествената поръчка да се въз.10жн на к.1асирания
на първо място участник ’’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.be
На основание 4.i.60,a.i.2 от ППЗОП към настоящия доклад се прн.1 атат всички документи,
изютвени в хода на работата на комисияза - Протоказ № 1 от 05.07.2018 г. (прик.зючен на
16.(W.2018i.) и Протоказ № 2 от 29.08.2018г.(прик.зючен на 05.09.2018 г.) от .дейносзта на комисия и
Заповед № 14 от 05.07.2018 г. на д-р Росен Гацин -Председател на ЧН на НЧ ”Съзнание-1926
г.”
Настоящият доклад се ръстави и подписа от всззчки ч.зенове на комисията на 07.09.2018г.
На основание ч.ъ 106, ал. 1^ ЗОП, настоящичт доклад да се щзедстави на възложителя за утвърждаване.
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КОМИСИЯ:
П РЕДСЕДАТЕЛ:...... .>....
(Дейий(аТ одорова)у
Членове:
\
1...............................................
(Иванка Димитрова)
3.
(Севинч Исмаилова)

)

Подпиств В настоящвя
документ са залачеин
на основание чл.2, ал.2,
т.5отЗЗЛД

(Надя Димитрова)
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документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално —техничексата база. закупуеане на оборудеане и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.** - гр. Белослав**, по Договор
03/07/10/00349 от 12.09.201 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разиалряването на всички видове малка по маиузби 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 да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския

