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ПРОТОКОЛ № 2
Днес 29.08.2018 год. в 10;(К) 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 26та от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с пред\1ет: ^Зоставка на мебели и оборудване за НЧ
^Съзнание - 1926 г.“ в изпъ.1нение на проект „Модернизация на материа.1но - техзшчексата база,
закупуване на оборудване и обзавеааане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Бе.10слав“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването н.тн разширяването на всички видове ма.1ка но
мащаби 1шфраструкдура“ от програмата за развитие на се.1ските 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 27.06.2018г., се събра комисия в състав.
Пре.зседате.!: Деница Тодорова- за.мсстник юиет на община Белослав;
Ч . 1енове: 1. Иванка Димитрова - гл. юрисконсулт в община Белослав;
2. Надя Димитрова - ,м,т експерт „Защита на личните данни“;
3. Севинч Неджибова Иоузаилова - библиотекар в НЧ “Съзнание-1926г.”
4. Тонка Димитрова Георгиева - член на Читалищното Настоятелство
НЧ“Съзнанис-1926г.”

1.
2.

към

Резервни членове:
Ирина Русева - гл специалист счетоводител в дирекция „ФБМДТ";
Йорданка Ращева - гл. експерт в дирекция „ИПСД“

На заседанието присъства.ха всички членове на комисията, поради което резервни членове
не присъства.ха.
Работата на ко.У1исията продължава на основание ч.х54, ал.12 от ППЗОП, като протокол № 1
от 05.07.2018 г. (приключен на 16.08.2018г.) е основа за извършване на действията по разглеждане на
допълнително представените доку мента, относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и 1фитериите за подбор в обявената обществена поръчка.
На всички участници е изпратен Протокол № 1 и същите са уведомени за изиску емите, съгласно
протокола доку менти със следните писма с изходящи номера както следва;
■
На КООПЕРАЦИЯ“ ПАНДА“, с адрес гр.Софня, бул. „Ц ариф адско шосе” № 139,
нре.1став.1 явана от Е лка Каменова-Цанкова, те.з: 02/9766896, 02/97 66 874, факс: 02/9766879 е;
mail: zop a officel.bg, е изпратено пис.ую с изх. № 90/17.08.2018 г. Писмото е получено на 20.08.2018
г.;
•
На ”АМО” ЕООД, със седа.тище и а.трес на унрав.тение: i р. София, ж.к. ,Диподру’м а“,
бл. 128, вх. Б, ет.8, ан. 54, с атрес за кореспондешшя: 1'р.Софня, ж.к. „М.тадост 4“, б.т. 601,
Магазин „АМО“, 11ре.1С1ав. 1явано от М арнета Бен 1ева-Митова, тел: 02/976-1000, 0899962270,
документ е създаден е рамките на проект „Мод^шизлв^ия на .натериално - техммчексата база, заз<унулане на оборудване и
обзавеж да!^ на НЧ „Съзнание - 1926 г.** ~ гр. Белослав^% по Договор М 0SV7'ZVVO349 от i 2.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването ичи 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 пуб.зикацията се носи от Народно Читалище
«Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ опузазява официалното становище на Европейския
•?ел
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Е вропейският челюделски фонд ча рачвш пие на селскш нерайони: Европа инвест ира в селскш пе рагю нн
факс: 02/976-1006, e-mail: office@amo.bg, е изпратено писмо с изх№ 89/17.08.2018 г. Писмото е
получено на 21.08.2018 г.;
■
На ” 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. е
изпратено писмо с изх. № 88/17.08.2018 г. Писмото е получено на 20.08.2018 г.;
■
На” ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив
4004, бул. „Кутсленско шосе“ № 6 А и адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул. „3-ти м арт”,
складова база „Георгиев“, представлявано от Павел Стоянов, тел: 052/505-494, 052/520-494,
факс: 052/644-120, e-mail: stoianov@okoffice.bg е изпратено писмо с изх. № 87/17.08.2018 г. Писмото
е получено на 20.08.2018 г.;
■
На ’’ПЕРУН К К Б” ЕООД, със седалище и адрес н а 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, е^
m aihperun ofis@,abv.bg е изпратено писмо с № 86/17.08.2018 г. Писмото е получено на 20.08.2018 г.;
■
На ’’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. ,^ о я н а “, ПК
1616, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет.1, ап.2, представлявано от Нико.за Рахнев, тел: 0882
439 275, 0889 067 777, e-mail:ofllce@smartbusiness.bg е изпратено писмо с изх. № 85/17.08.2018 г.
Писмото е получено на 20.08.2018 г.;
В срока даден от комисията, въз основа на чл.104, ал. 4 от ЗОП и чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП,
председателят на комисията оповести, че в деловодството на общината са депозирани допълнителни
документи от следните участници:
Името на участник

Вх.№

1.

КООПЕРАЦИЯ“П/ШДА“

01 УТ-56-/1/

22.08.2018 г./10:46 ч./

2.

” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ’ ЕООД

01 УТ-58-/1/

24.08.2018 г./13:01 ч./

Постъпила на: дата

С протокол № 1 от 05.07.2018 г. (приключен на 16.08.2018г.) комисията указва на двама от
участниците, че в съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП могат да представят нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Двама от участниците КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“, и „ ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ” ЕООД в дадения срок от 5
работни дни са представили допълнителни документи, изискани в Протокол № 1 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 офертите в обявената обществена поръчка, съгласно чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП.
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи на останалите участници, относно съответствието с изискванията към личното
състояние и критерии за подбор и в резултат на извърщената проверка. Комисията установи следното:
I.
Допълнителни документи с вх. № 01 УТ-56-/1/22.08.2018 г. от КООПЕРАЦИЯ “ ПАНДА“,
е адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявана от Е лка Каменова-Цанкова,
тел: 02/97668%, 02/97 66 874, факс: 02/9766879 e-mail: zop@officel.bg към оферта за участие в
обществена поръчка, с предмет ,Л оставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г.“ в
изпълнение на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане н а НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
Този документ е създаден в рамките на проект „М од^низация на м ат ^иално —техничексата база, за»^пулане на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ 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 инфраспц)уктура‘* сап Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 —2020 г. Цялата отговорност за съдържаниепю на публикацията се носи от Народно Читалище
«Съзнание — 1926 г.» и при никакви обспюятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното станоеигце на Европейския
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове м алка по
мащаби инфрастр^тсгура“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”
съдържащи:
1.Бял плик с надпис «KoonqrauHH Панда ЕЕДОП» , съдържащ оптичен диск - CD, в който оптичен дисклипсва записана информация (т.е. дискът е празен).
Предвид това обстоятелство, комисията отстранява от участие в обществената поръчка
участника КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА“ на основание чл.107, т.1 от ЗОИ, 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/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за пол>'чаване н а 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 отстранява участника до участие
в обществената поръчка.
Във връзка с гореизложеното, комисията не допуска участника до последващо участие в
обществената поръчка.
II.
Допълнителни документи с вх. № 01 УТ-58-/1/24.08.2018 г. от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ”
ЕООД, с адрес: с. Бистрица, ул. „Попов Извор“ 27, представлявано от Севда Мушева, тел: 02/4818729, факс: 02/4818729, е-т а й : lbexpert(g).abv.be. към оферта за участие в обществена поръчка, с
предмет „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г.“ в изпгщнение н а 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 м алка по мащаби инфраструктура“ от
програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.” съдържащи:
1. Придружително гшсмо;
2. Нов ЕЕДОП, в който 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, като е посочил информация за датата на
приключване на договора, както и за броя на доставените мебели или оборудване.
3. Приложени 3 броя фактури за набавени доставки.
В представения нов «ЕЕДОП от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, участникът не е попълнил Част
Ш , Раздел Г ,*Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащ ия орган или възложителя на държава членка” от
«ЕЕДОП. В офертата на същия обаче се съдържат: Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и
Този документ е създаден е рамките на проект „Мод^низация на мат^иално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ Белослав”, по Договор 2^ 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разиллряването 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 Читалигце
«Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офпщиалното спюновище на Европейския
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Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал.11 от ЗОП, поради
което комисията го допуска до по- нататъш но участие в обществената п оръч ка
III.
След отваряне на ценовите предложениядействията за което са подробно описани в
протокол № 1 от 05.07.2018 г. (приключен на 16.08.2018г.), комисията установи, че
предложените цени отговарят н а изискванията на възложителя.
Председателят възложи на комисията да направи проверка на предложените ценови
предложения в закрито заседание.
След направената проверка комисията установи, че не е налице предложение от
участник, което да е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
оферти, респективно не е налице предпоставка за прилагането на чл. 72, ал.1 от ЗОП.
След гореописаните действия комисията пристъпи към оценка на офертите по критерия
Икономически най -изгодна оферта, определена въз основа на критерия на възлагане оптима.шо съотношение „качество - цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЮП, при показатели,
формиращи комплексната оценка както следва:
Показатели за оценка:
А) Гаранционен срок (ГС) с теглови коефициент— 20%;
Б) Финансова оценка (ФО) с теглови коефициент - 80 % ;
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФ ЕРТИТЕ:
1.Гаранщ10нен срок Г С - ГС е оценката на гаранционния срок предложен от участника в
месеци за нормалното функциониране и ползване на предмета на поръчката и отстраняване на
скритите дефекти след приемането им. Гаранционния срок предложен от участника трябва да е не
по-кратък от 24 месеца и не по-дълъг от 120 месеца и се определя по следната формула:
ГС = ГСу., /ГСмах ^ 2 0 = ......... пи, кьдето:
ГСмах е максимално предложения от участник гаранционен срок за предмета на поръчката.
ГСу^ е предложения от оценявания участник гаранционен срок.
При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Ако участ ник в процедурата предложи по - кратък гаранционен срок от 24 (двадесет и четири)
месеца ще бъде отстранен от процедурата.
Ако предложеният от участ ник гаранционен срок е по-дълъг от 120 (сто и двадесет) месеца ще
бъде отстранен от прщедурата.
2.Финансова оценка (ФО) - „Предлагана цена без вкл. ДДС” - с максимален брой точки в
комплексната оценка 80 т.
Точките на участниците се определят в съотнощение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = ПЦмин/ПЦу., \8 0 = ......... пи, кьдето
ПЦмия е минимално предложена цена от участник в процедурата.
ПЦуч е предложената от оценявания участника цена за изпълнение на поръчката.
При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на тази оценка е 80 точки
3. Комплексна оценка (КО)
КО = Г С + ФО - ....... пи
Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при максимален
брой точки - 100.
Предложените гаранционни срокове от участниците са следните:
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. ,Диподрума“, бл. 128, вх. Б, ет.8, ап. 54, с адрес за кореспонденция:
гр.София, Ж . К . „Младост 4“, бл. 601, Магазин ,Д М О “, представ.1 явано от М ариета БешеваМитова, тел: 02/976-1000,0899%2270, факс: 02/976-1006, e-mail: nffirc a amo.bu
Този документ е създаден в рамките на проект „Мод^низация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г “ Белослав”, по Д о го во р а 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 обспюятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становии^ на Европейския
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Предлага следния гаранционен срок: 120(сто и двадесет) месевд, считано от датата на подписване
на приемо- предавателен протокол.
Оценката се извърш ва по формулата:
ГС ГС,, / Г С ^ X 20 =120/120 х20 = 20пи
Участникът ”АМО” ЕООД по показател „Гаранционен срок (Г О ” получава 20 т. (двадесет
точки).
=

-Оферта № 3 с вх. № 01УТ-^/04.07.2018 г., в 11:06 часа от ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с адрес: с.
Бистрина, ул. „Попов Извор“ 27, представлявано от Севда Мушева, тел: 02/481-8729, факс:
02/4818729, e-mail: IbexHCrt tf ,abv.bg
Предлага следния гаранционен срок; 56(петдесет и шест) месеца, считано от датата на
подписване на приемо- предавателен протокол.
ГС = ГСу^ / Г С ^ X 20 =56/120 х20 = 9,33 пи
Участникът ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД по показател ^.Гаранционен срок 1ГС)” получава 933
т, (двадесет точки).
-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: stoiano> a okofl’ice.h»
Предлага следния гаранционен срок: 120(сто и двадесет) месеца, считано от датата на
подписване на приемо- предавателен протокол.
Оценката се извърш ва по формулата:
ГС = ГСу, / Г С ^ X 20 =120/120 х20 = 20 пи
Участникът ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД по показател ..Гапан 1тп н ен срок 1ГС)”
получава 20 т. (двадесет точки).
-Оферта № 5 с вх. № 01УТ-60/04.07.2018 г., в 11:14 часа от ’’ПЕРУН КК Б” 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@abY.bg
Предлага следния гаранционен срок: 120(сто и двадесет) месеца считано от датата на
подписване на приемо- предавателен протокол.
Оценката се извършва по формулата:
ГС = ГС,„ / Г С ^ X 20 =120/120 х20 = 20 пи
Участникът ’’ПЕРУН ККБ” ЕООД, по показател Л^аранционен срок 1ГС)” получава 20 т.
(двадесет точки).
-Оферта № 6 с вх. № 01УТ-61/04.07.2018 г., в 12:05 часа от ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД,
със седалище и адрес на управ.дение: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1 и адрес за
кореспонденция: гр. София, кв. „Бояна“, ПК 1616, ул. ^И атей Преображенски“ № 6, ет.1, ан 2 ,
представлявано от Никола Рахнев, тел: 0882 439 275,0889 067 777, e-mail:ofBce@smartbusiness.bg:
Предлага следния гаранционен срок: 120(сто и двадесет) месеца, считано от датата на подписване на
приемо- предавателен протокол.
Оценката се извършва по формулата:
ГС = ГСу, /ГС„„,: X20 =120/120 х20 = 20 пи
Участникът ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД по показател „Гапашшонен срок (ГС)”
получава 20 т. (двадесет точки).
Комисията ПРИСТЪПИ към Финансова опенка (ФО) - ..Предлагана цена без вкл. ЛЯС” ня
офертите - с максимален брой точки в комплексната оценка 80 т.
-”АМО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ,Диподрума“, бл. 128, вх.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално — технинексата база, зав^пуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „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 разишряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за пергюда 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
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Е вропейският ге.меделскп фонд за рачеш пнс на селскш перайони: Е вропа гш веспш ра в селскт пе райони
Б, ет.8, ап. 54, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост 4“, бл. 601, Магазин „АМО“,
представлявано от М ариета Бешева-Митова, тел: 02/976-1000, 0899%2270, факс: 02/976-1006,
mail: officca ато.Ь я Предлага да гопълни поръчката за обща цена в размер на 49 950 лв.
(четиридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС. Най-ниската предложена
цена е 41 974,58 лева без ДДС.
Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = П Ц ^„ /П Ц у, х80 =(41 914,58149 950,00) х 80= 67ДЗ т.
У частникът ”АМО” ЕООД по показател Финансова оценка получава 67,23_г.
-” 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: Ibexpert c/ abv.bg Предлага да изпълни поръчката
за обша цена в размер на 49 127 лв. (четиридесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева) без
вк.т. ДДС. Най-ниската предложена цена е 41 974,58 лева без ДДС.
Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = П Ц ^ ,/П Ц ,, х80 =(41 974,58/49 127,00) х 80= 68Д5 т.
У частникът ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД по показател Финансова оценка получава 68,35_т.
-’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. П.товдив 4004, бул.
„Кукленско шосе“ № 6 А и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „3-ти март”, складова база
„Георгиев“, представ,зявано от Павел Стоянов, тел: 052/505-494, 052/520-494, факс: 052/644-120, е;
mail: stoiano\ а 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. Най-ниската предложена цена е 41 974,58 лева без ДДС.
Точките на у-частниците се определят в съотношение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = П Ц ^„ /П Ц у, х80 =(41 974,58/41 974,58,00) х 80= 80 т.
У частникът ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД по показател Финансова оценка получава 80 т.
; ” 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, ^
m aihoerun 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. Най-ниската
предложена цена е 41 974,58 лева без ДДС.
Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = П Ц ^„ /П Ц „ х80 =(41 974,58/47 420,00) х 80= 70,82 т.
У частникът ’’ПЕРУН К К Б” ЕООД по показател Финансова оценка получава 70,82_т.
-’’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.
„М атей Преображенски“ № 6, ет.1, ап.2, представлявано от Никола Рахнев, тел: 0882 439 275,
0889 067 777, e-mail: office й .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. Най-ниската предложена цена е 41 974,58 лева без ДДС.
Точките на у^стниците се определят в съотношение към минимално предложената цена по следната
формула:
ФО = П Ц ^„ /П Ц „ х 8 0 =(41 974,58/42 376,77) х 80= 79,24 т.
У частникът ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД по показател Финансова оценка получава
79,24j;.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание - 1926
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 разишряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за
развитие на селскипк райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище
«Съзнание - 1926 г.» и при никакви обсггюятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
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И.Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на >-частниците, както следва:
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......пи
Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при максимален
брой точки - 100.
-”АМО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ,Диподрума“, бл. 128, вх.
Б, ет.8, ап. 54, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост 4“, бл. 601, М агазин „АМО“,
представлявано от М ариета Бешева-М итова, тел: 02/976-1000, 0899962270, факс: 02/976-1006, С;
mail: office а amo.bg
Комплексна оценка (КО) КО = ГС -ь ФО = .......пи е следната:
КО= 2(И-67,23= 87,23 пи
Комплексната оценка на ”ЛМ О” ЕООД е 87,23пи (осемдесет и седем цяло и двадесет и три
точки).
-” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с адфес: с. Бистрица, ул. „Попов Извор“ 27, представлявано от Севда
Мушева, тел; 02/481-8729, факс: 02/4818729, e-mail: Ibexpcrtrfl abv.bg
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......пи е следната:
КО= 9,33+68,35-= 77,68пи
Комплексната оценка на ”Е Л Б И ЕКСПЕРТ” Е(Ю Д е 77,68m. (седемдесет и седем цячо и
шестдесет и осем точки).
-’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004,
бул. „Кукленско щосе“ № 6 А и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. ^5-ти март”,
складова база „Георгиев“ , представлявано от Павел Стоянов, тел: 052/505-494, 052/520-494,
факс: 052/644-120. e-mail: stoianov g okoffice.bg
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......пи е следната:
КО= 20+80= 100 пи
Комплексната оценка на ”ОФ ИСКОНСУМАТИВИ” ООД е ЮОпи (сто точки).
; ” 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” № ю,
представлявано от Кирил Кирилов, тел: 073/88 74 51, факс: 073/88 74 51, е^
maU:penin ofis(£;abv.bg
Комп.1ексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......пи е следната:
КО= 20+70,82= 90,82 пи
Комплексната оценка на ’’П Е РУ Н К К Б” ЕООД е 90,82пи (деветдесет цяло и осемдесет и две
точки).
-’’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, e-mail: office a-sm artbusiness.bg ;
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......т е следната:
КО= 20+79,24= 99,24 пи
Този документ е създаден в рамките на проект „Мод^2низация на материално —техничексата база, закупулане 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 мащаби инфраструктура“ от Програмата за
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Комплексната оценка на ”СМАРТ БИЗНЕС КЪМ ПАН И” ЕООД е 99,24m. (деветдесет и девет
цяло и двадесет и четири точки).

Въз основа на гореизложеното и като обобщение комисията единодушно
РЕШИ:
1.Класира допуснатите участници по следния начин:
На 1-во място: ’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, с комплексна оценка ЮОт. (сто точки).
На 2-во място: ’’СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД с комплексна оценка 99,24 пи (деветдесет
и девет няло и двадесет и четири точки}.
На 3-во място: ’’ПЕРУН К К Б” ЕООД с комплексна оценка 90,82пи (деветдесет цяло и осемдесет
и две точки).
На 4-то място: ”АМ О” ЕООД с комплексна оценка 87,23пи (осемдесет и седем и я ю и двадесет и
три точки).
На 5-то място: ” ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД с комплексна оценка 77,68m. (седемдесет и седем няло
и шестдесет и осем точки).
2.0тстранява 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/или допълнена зшформация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстояте.11Ства, които са настъпили след крайния срок за получаване н а оферти.
В определения срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1, КООПЕРАЦИЯ
“ЦАНДА“ 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 ЮП, комисията отстранява участника от участие
в обществената поръчка.
З.Комисията пред.1 ага изпълнението на обществената поръчка да се възложи на
класирания на първо място участник ’’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.bg
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С това приключи работата на комисията. Комисията предаде на д-р Росен Гацин -Председател на
ЧН на НЧ ’’Съзнание-1926 г.” Доклада от извършената от нея работа и протоколите от заседанията на
Комисията, ведно с цялата документация по провеждане на обществената пфъчка.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 05.09.2018 г.
/
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