ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 30.07.2018 год. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска
администрация Белослав, гр. Белослав, бул. “Цар Симеон Велики” № 23, в изпълнение на
Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин - председател на Читалищно
настоятелство на НЧ „Съзнание-1926 г.”, във връзка с Решение № 3/04.06.2018 г. на д-р
Росен Гацин за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за
НЧ „Съзнание - 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално техническата 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.”,
Обявление , публикувано в РОП с ГО 849788, се събра комисия в състав:
Председател: Деница Тодорова-Зам кмет на Община Белослав
Членове: 1. Иванка Димитрова- Гл. юрисконсулт в община Белослав
2. Йорданка Рашева - Гл.експерт в дирекция „ИПСД”
3. Севинч Неджибова Исмаилов- библиотекар в НЧ”Съзнание-1926г.” j
4. Тонка Димитрова Георгиева- член на Читалищното Настоятелство
Към НЧ „Съзнание-1926г.”
|
Резервни членове:
1. Маргарита Георгиева Славова- касиер- счетоводител към НЧ”Съзнание-1926 г.”
На заседанието присъстваха всички членове на комисията, поради което резервни
членове не присъстваха.
Председателят откри заседанието.
Работата на комисията премина при следният дневен ред:
1. Разглеждане на постъпилите допълнителни документи от участника;
2. Разглеждане на техническо предложение на допуснатия участник в процедурата.
I.

Комисията пристъпи към точка първа от дневният ред.

Работата на комисията продължава на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, като
протокол № 1 от 26.06.2018 г.(приключен на 19.07.2018 г.) е основа за извършване на
действията по разглеждане на допълнително представените документи, относно
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
в обявената обществена поръчка.
На участника е изпратен Протокол № 1 и същия е уведомен за изискуемите, съгласно
протокола документи със следното писмо с изходящ номер, както следва:
■

’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген
Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69,
представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел: 052/615-053, факс:052/615-053,
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 а “ —гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФ П 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 2 0 1 4 - 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 съюз и Управляващия орган.

e-mail: atanasov@cabletech-bg.com е изпратено писмо с изх. 77/19.07.2018 г. Писмото е
получено на 20.07.2018 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 участника:

1.

Името на участник

Вх. №

’’КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД

01 УТ-55-/1/
24.07.2018г.

Постъпила на:
дата
24.07.2018 г./11:55ч./

Участникът: ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД е представил допълнителни документи в
определения срок от 5 работни дни, съгласно Протокол № 1 на комисия, назначена със
Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин - председател на Читалищно
настоятелство на НЧ „Съзнание-1926 г.” за разглеждане, оценка и класиране офертите в
обявената обществена поръчка, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние и критерии за подбор и в резултат на извършената
проверка, Комисията установи следното:
I.
Допълнителни документи от”КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД , със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Ген Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.
„Януш Хуняди” №69, представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел:
052/615-053, факс:052/615-053 e-mail: atanasov@cabletech-bg.com , съдържащи:
- Нов еЕЕДОП на електронен носител (CD), подписан с квалифициран електронен подпис.
Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с
критериите за подбор или други изисквания на възложителя. Поради изложеното,
комисията ще разгледа представения от участника еЕЕДОП.

II.

Комисията пристъпи към втора точка от дневния ред - разглеждане на
техническото предложение на допуснатия участник: ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД.

Критерият за възлагане е чл. 70, ал.1 от ЗОП - въз основа на икономически най-изгодната
оферта и отразява оптимално съотношение качество/цена.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на
изискванията на възложителя.
Класирането на допуснатия до участие оферта се извършва на база на получената за всяка
оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за
оценка показатели.
Показатели за оценка:
А) Гаранционен срок (ГС) с теглови коефициент - 20%;
Б) Финансова оценка (ФО) с теглови коефициент - 80 %;
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 БФ П 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 може до се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
1.Гаранционен срок ГС - 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 = ГСуч /ГСмах х 20 = .........пи, кьдето:
ГСмах е максимално предложения от участник гаранционен срок за предмета на поръчката.
ГСуч е предложения от оценявания участник гаранционен срок.
При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Ако участник в процедурата предложи по - кратък гаранционен срок от 24 (двадесет и
четири) месеца ще бъде отстранен от процедурата.
Ако предложеният от участник гаранционен срок е по-дълъг от 120 (сто и двадесет)
месеца ще бъде отстранен от процедурата.
I.
Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участника
”КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген
Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69,
представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел: 052/615-053, факс:052/615-053
e-mail: atanasov@cabletech-bg.com. Комисията установи, че в офертата на участника се
съдържа следното:______________________________________________________________
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката е по образец от документацията за
участие
Предлага се следния гаранционен срок - 24 месеца (двадесет и четири месеца), считано
от датата на подписване на приемо - предавателен протокол. Това е най -дългият и
единствен предложен гаранционен срок в процедурата .
Оценката се извършва по формулата:
ГС = ГСуч /ГСмах х 20 =24/24 х20 = 20 пи
Участникът ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД по показател „Гаранционен срок (ГО ” получава 20
т.(двадесет точки).
Въз основа на гореизложеното и като обобщение комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА до отваряне на ценовите предложения участника:
„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно

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 Ns 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФ П 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 може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

I

Е вр о п ей ск и я т зем ед ел ск и ф он д з а р а з в о и т е п а сел ск и т е р а й о н и : Е вр о п а и н вест и р а в с ел ск и т е р а й о н и j

Р Е ШИ :
1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците за
08.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. "Цар
Симеон Велики” № 23, Заседателна зала.
2. Да се публикува информация в профила на купувача на Народно читалище „Съзнание 1926 г.“, като се акцентира, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
С това заседанието на>комисията приключи. Председателят закри заседанието
на 03.08.2018 г. в 13.00 часа.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудеане и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор Де 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФ П 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 може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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