ПРОТОКОЛ
от заседанието на комисията, определена със Заповед № 16/12.11.2019 г.
на Полина Табакова - Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - гр.
Раковски – 1908“ за провеждане на процедура по реда на Глава ХХVІ от ЗОП за
възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и
модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр.
Раковски – 1908“
На 12.11.2019 г. се проведе открито заседание на комисията, назначена
със Заповед №16/12.11.2019 г. на Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий
– гр. Раковски – 1908“, за разглеждане и оценка на офертите и определяне на
изпълнител в процедура по реда на глава 26 от ЗОП за доставка с предмет:
„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и
модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр.
Раковски – 1908“.
От 08,30 часа в град Раковски, пл. «България» № 2, се събра комисия в
състав:
Председател: адв. Мария Лесова – правоспособен юрист
Членове:
1. Веселин Мандраджийски - инженер
2. Божидар Стрехин.
Председателят на комисията докладва, че от страна на НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий – гр. Раковски – 1908“ на 30.10.2019 г. е извършено публикуване в
Портала за обществени поръчки на ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ – импорт № 9094041, с посочен срок за
получаване на офертите – 06.11.2019 г., 16,00 часа. Съгласно разпоредбата на
чл. 188 ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти
най-малко с три дни, когато в първоначално определения срок са получени помалко от три оферти. В конкретния случай, в първоначално определения срок –
06.11.2019 г. е получена 1 (една) оферта, т.е. не са получени най-малко три
оферти по предмета на обществената поръчка. При условията на удължаването
– до 11.11.2019 г., 16,00 часа, датата и часа на отваряне на ценовите оферти е
определен на 07.11.2019 г., 08:30 часа (Информация за удължаване на
първоначалния срок за получаване на оферти – импорт № 9094314).
В срока на удължаването е постъпила още 1 (една) оферта по предмета на
обществената поръчка.
На основание чл. 188 ал. 3 от ЗОП, след изтичане срока по ал. 2
Възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния
брой.
С Приемо-предавателен протокол от 12.11.2019 г., Председателят получи
2 броя Регистри на подадените оферти, както и постъпилите оферти, за които се
установи, че са подадени в обявения срок (първоначално обявен и при
условията на удължаването). След запознаване със списъка на участниците в
настоящата процедура, председателят и членовете на Комисията подписаха
декларации за отсъствието на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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Комисията установи, че съгласно регистърите, в първоначално
определения срок за получаване на оферти, е подадена 1 (една) оферта за
участие, а в срока на удължаването е постъпила още 1 (една) оферта за участие,
поставени в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписани,
съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:
1. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, Адрес: град София, ПК 1000, ул.
„Христо Белчев“ № 2, ет. 5, лице за контакт: Никола Бориславов Колев,
тел. 0877 722272, факс 02/8517060, e-mail: lider_konsrukt@abv.bg – вх. №
24/05.11.2019 г..
2. „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД, ЕИК 204225288, Адрес: град
Раковски 4150, общ. Раковски, обл. Пловдивска, ул. „Райко Даскалов“ №
79, чрез Йосиф Венков Койрушки – Управител, e-mail:
mplay_art@abv.bg, GSM 0898949865, вх. № 25/11.11.2019 г.
Заседанието се провежда при условията на чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. В
предварително обявения час за отваряне на постъпилите предложения, на
заседанието на комисията не се явиха за присъствие участници или техни
упълномощени представители. Работата на комисията започва с публично
заседание за отваряне на получените оферти.
Председателят на Комисията докладва, че съгласно изискванията на
Възложителя в документацията за участие и правилата на ЗОП и ППЗОП, по
време на публичната част от заседанието, Комисията извършва следните
действия: 1) Отваря офертите по реда на тяхното постъпване и регистриране; 2)
Обявява пред присъстващите лица предлаганите цени от всички участници. С
изпълнението на тези действия приключва публичната част от заседанието,
след което Комисията продължава работата си в закрито заседание.
1.
Председателят на Комисията обяви представените ценови
предложения от участниците (обща стойност за артикулите), в суми, без ДДС,
както следва:



„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД:
„МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД:

42 658,93 лева
43 850,00 лева

Техническо предложение (Приложение № 4), Подробно описание на
предмета на поръчката (Приложение № 4.1), Ценово предложение
(Приложение № 5) и Ценово предложение Количествено-стойностна сметка
(Приложение № 5.1) на участниците, се подписаха от членовете на Комисията
– адв. М. Лесова, В. Мандраждийски и Б. Стрехин.
С това, публичната част от заседанието на Комисията приключи.
В условията на закрито заседание, Комисията пристъпи към разглеждане
на представените от участниците документи.
2. Председателят на Комисията прочете документите, които участникът
следва да е представил в офертата си, съгласно изискванията на Възложителя, а
именно:
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Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
Образец № 4 – Техническо предложение и Приложение № 4.1. - Подробно
описание на изпълнението на поръчката.
Образец № 5 - Ценово предложение и образец № 5.1. - КСС – на хартиен и
електронен носител
Образец № 6 – Декларация по чл. 59 ал. 1 т. 3 от ЗМИП
Образец № 7 – Декларация по чл. 192 от ЗОП за липса на обстоятелствата по
чл. 54 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
Образец № 8 – Декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП – за липса на обстоятелства
по чл. 54 ал. 1 т. 3-6 от ЗОП и съответствие с критериите за подбор
Образец № 9 – Списък на доставките, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от
датата на подаване на офертата /на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП/
ПРИЛОЖЕНИЯ
Преди разглеждане на документите на участниците, Комисията взе
предвид изричното изискване на Възложителя, установено съгласно
документацията за участие, а именно: Право да участва има лице, което
отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и:
а) което подаде оферта за участие.
б) спрямо което не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП;
в) което отговаря на обявените от възложителя условия за допустимост и
съответства на критериите за подбор поставени от възложителя.
Ето защо, Комисията единодушно прие, че за да бъде допуснат до участие
в процедурата, участникът следва да отговаря на обявените от Възложителя
условия, да представи всички необходими документи, изготвени съобразно
указанията и ЗОП. При констатирани непълноти, несъответствия или липса на
документи в офертата на участниците, съгласно изискванията, посочени в
документацията по отношение на съдържание на офертата и критерии,
Комисията няма да изисква от участниците непълнотите да бъдат отстранени, а
съответният участник се отстранява от процедурата.
Комисията разгледа представените документи по същество,
анализира съдържанието им и провери за съответствието им с
изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към
участниците в процедурата, съгласно документацията за участие.
При тази проверка, Комисията констатира следното:
2.1. Участникът „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД представя
документи, както следва:
2.1.1. Участникът е представил Техническо предложение – образец №
4, ведно с Подробно описание на изпълнението на поръчката Образец № 4.1.
– с представен Каталог в таблична форма, съдържащ: № по ред, Техническа
спецификация, Характеристики, Визуализация. Представен е График на
дейностите, както следва: Етапи, Дни на изпълнение, Планирани дейности,
Изпълнител.
2.1.2. Участникът е представил Списък на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на ОП, ведно с Удостоверение за
изпълнение на Договор за обществена поръчка, изх. № 07-13/09.02.2018 г. от
Главен секретар на М-во за Българското председателство на СЕС 2018 и
Приемо-предавателен протокол.
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2.1.3. Участникът е представил попълнени и подписани Декларации по
образец.
С оглед изложеното, Комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане техническото
„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.

предложение

на

2.2. Участникът „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД представя
документи, както следва:
2.2.1. Участникът е представил Техническо предложение – образец №
4, ведно с Подробно описание на изпълнението на поръчката Образец № 4.1. –
с препратки към каталози на изделията и материалите и с представен
Каталог със снимков материал; Извлечение от каталог за материалите,
от които се предвижда да се изработят изделията; Извлечение от каталог
с описание на характеристиките на изделията.
2.2.2. Участникът е представил Списък на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на ОП, ведно с Договор, Приемопредавателен протокол и Удостоверение за добро изпълнение.
2.2.3. Участникът е представил попълнени и подписани Декларации по
образец.
С оглед изложеното, Комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане техническото
„МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД.

предложение

на

Поради ангажираността на членовете на комисията, след извършване на
гореописаните действия, приключили в 11,30 часа на 12.11.201 г., Комисията
прие да продължи по-нататъшните действия по разглеждането на
документацията и оценяването на офертите на 15.11.2019 г. от 09,00 часа.
...........................
Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 15.11.2019 г. в
09,00 часа за разглеждане и обсъждане на офертите, допуснати до разглеждане
на следващия етап – Техническо предложение.
3.1. Комисията провери техническото предложение на допуснатия
участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД за съответствие с изискванията на
Възложителя от документацията за участие.
Представено е Подробно описание на изпълнението на предмета на
поръчката (Образец 4.1) с посочване на конкретното предложение на участника
- детайлно разписани технически параметри на изделията, както и е приложен
каталог на изделията, съдържащ визуализация и посочване на производител.
Комисията констатира, че представената визуализация съответства на
заложените чертежи/схеми на вида готово изделие, изискуемо от
Възложителя.
Участникът предлага: срок за изпълнение – 30 дни; гаранционен срок 24
месеца. Разписан е График за изпълнение на обществената поръчка.
След като извърши проверка на техническото предложение на
участника „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, Комисията констатира, че то
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отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.
Техническо предложение:
Срок за изпълнение – 30 календарни дни.
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „ПРОАУДИО“ ЕООД
Показател

Срок за изпълнение на
поръчката

Указания за определяне на оценката

Оценката на подпоказателя P1 се определя по
формулата:
30
С min
х100 = 100
P1 
х100 P1 
30
Ссъотв
където
Сmin е най -краткият срок за изпълнение на
поръчката, предложен от всички оценявани
оферти;
Ссъотв е срокът за изпълнение на поръчката,
предложен от съответния участник

 Комисията провери ценовото предложение на участника
„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД за съответствие с изискванията
на Възложителя, съгласно документацията за участие:
4.1. Общата стойност на ценовото предложение на участника – 42658,93
лева, е в рамките на определения бюджет до 54553,71 лева, без ДДС.
4.2. Участникът е представил Количествено-стойностна сметка – с
единични цени и стойности на отделните видове изделия.
Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на
участника, както следва:
а) Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ФО
Ф = (Цmin/Цi)х100 = брой точки
Където:
Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение
на съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Цi = 42658,93 лева, без ДДС
Цmin = 42658,93 лева, без ДДС.
ФО = (Цmin/Цi)х100 = (42658,93/42658,93) х 100 = 100 точки.
Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на
участника съобразно утвърдената от възложителя методика за комплексна
оценка на офертите
КО = 50%xР1 + 50%xФО
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КО =50%х100 + 50%х100 = 100 точки
Участникът „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД получава Комплексна
оценка 100 точки.
3.2. Комисията провери техническото предложение на допуснатия
участник „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД за съответствие с изискванията на
Възложителя от документацията за участие.
Представено е Подробно описание на изпълнението на предмета на
поръчката (Образец 4.1) с посочване на конкретното предложение на участника
- детайлно разписани технически параметри на изделията, както и са
приложени снимки, съдържащи визуализация; съдържат се препратки към
каталози на изделията.
Комисията констатира, че представената визуализация съответства на
заложените чертежи/схеми на вида готово изделие, изискуемо от
Възложителя.
Участникът предлага: срок за изпълнение – 30 дни; гаранционен срок 24
месеца. Разписан е план за доставката.
След като извърши проверка на техническото предложение на
участника „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД, Комисията констатира, че то
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.
Техническо предложение:
Срок за изпълнение – 30 работни дни.
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „ПРОАУДИО“ ЕООД
Показател

Срок за изпълнение на
поръчката

Указания за определяне на оценката

Оценката на подпоказателя P1 се определя по
формулата:
30
С min
х100 = 100
P1 
х100 P1 
30
Ссъотв
където
Сmin е най -краткият срок за изпълнение на
поръчката, предложен от всички оценявани
оферти;
Ссъотв е срокът за изпълнение на поръчката,
предложен от съответния участник

 Комисията провери ценовото предложение на участника
„МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД за съответствие с изискванията на
Възложителя, съгласно документацията за участие:
4.1. Общата стойност на ценовото предложение на участника – 43850 лева,
е в рамките на определения бюджет до 54553,71 лева, без ДДС.
4.2. Участникът е представил Количествено-стойностна сметка – с
единични цени и стойности на отделните видове изделия.
Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на
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участника, както следва:
а) Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ФО
Ф = (Цmin/Цi)х100 = брой точки
Където:
Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение
на съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Цi = 43850,00 лева, без ДДС
Цmin = 42658,93 лева, без ДДС.
ФО = (Цmin/Цi)х100 = (42658,93/43850,00) х 100 = 9,7 точки.
Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на
участника съобразно утвърдената от възложителя методика за комплексна
оценка на офертите
КО = 50%xР1 + 50%xФО
КО =50%х100 + 50%х9,7 = 50+48,5 = 98,5 точки
Участникът „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД получава Комплексна
оценка 98,5 точки.
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и
оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до
съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и
предходни такива и получените комплексни оценки от участниците, на
основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП Комисията класира участниците в низходящ ред
съобразно получената комплексна оценка, удостоверяваща степента на
съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия,
както следва:

Място

Участник

Комплексна
оценка

1

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД

100 точки

2

„МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД

98,5 точки

Решението е взето с единодушие.
Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя Председателя на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908" да сключи
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договор с класирания на първо място участник процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване
за обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий – гр. Раковски – 1908“, а именно:
„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, ЕИК 203750968, Адрес: град София, ПК
1000, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 5, лице за контакт: Никола Бориславов Колев,
тел. 0877 722272, факс 02/8517060, e-mail: lider_konsrukt@abv.bg, с Комплексна
оценка 100 точки, при следните параметри:
Обща стойност на договора:
Срок за изпълнение:
Гаранционен срок:

42658,93 лева без ДДС
30 календарни дни.
24 месеца

Решението е взето с единодушие.
С така извършените действия, Комисията приключи своята работа
по разглеждане, оценяване и класиране на офертите в настоящата
обществена поръчка.
Настоящият протокол се приключи на 15.11.2019 г. и се подписа от
членовете на комисията без забележки и изразяване на особени мнения.
Протоколът, отразяващ работата на комисията, заедно с цялата документация
се предават на Възложителя за приемането им.
Комисията, след приключване на работата си, предаде настоящия
протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, на основание чл. 192 ал. 4 от
ЗОП.
Комисия:
Председател: .................................. /п/
(адв. Мария Лесова)
Членове: 1. …………………………… /п/
(Веселин Мандраджийски)
2. ………………………… /п/
(Божидар Стрехин)
Дата на получаване на протокола от Възложителя – 15.11.2019 г., 14,00 ч.
Възложител:
....................... /п/
Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ – Полина
Табакова
УТВЪРЖДАВАМ – ........................................... 15.11.2019 г., 16,30 ч.
/п/
Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ – Полина
Табакова
Подписите в настоящия документ са заличени на осн. чл. 36а ал. 3 от ЗОП
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