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ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФОНД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

ПРОТОКОЛ  
№  2 

за  дейността  на  комисията, назначена  със  Заповед  №  4/15.02.20 1 8г., на  председателя  на  
HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  - Емил  Христов  Мирчев  за  
подбор, разглеждане, оценка  и  класиране  на  офертите  на  участниците  получени  за  участие  в  
открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Доставка  на  система  за  
ефектно  осветление, озвучителна  система  и  актуализация  на  осветление  във  връзка  с  
изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/0021/18.07.2017г. за  отпускане  на  безвъзмездна  
финансова  помощ  no подмярка  7.2 „Инвестиции  в  създаването, подобряването  или  
разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура" от  мярка  7 
„Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  райони  (ПРСР) 2014-2020г. 
съфинансирана  от  EЗФPCP no три  обособени  позиции: 
Обособена  позиция  №  1 ,,Доставка  на  система  за  ефектно  осветление" 
Обособена  позиция  №  2 ,,доставка  на  озвучителна  система" 
Обособена  позиция  №  3 ,,Актуализация  на  изкуствено  осветление", 
открита  с  Решение  №  1 от  23.01.2018г., уникален  №  4630-2018-0001 в  АОП. 

Ha 21.03.2018 г. в  председателската  стая  на  HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB - 
1872" гр. Нови  пазар  , комисия  в  състав: 

Председател : 

Наталия  Неделчева  — специалист  информационни  технологии  
и  
Членове: 

1. Светлана  Тодорова  — юрист 	 ' 

2. Дaнaил  Иванов  — комуникационна  техника  и  технологии  

3. Светлана  Зубева  — счетоводител  

4. Даринка  Тотева  — секретар, организатор  

B изпълнение  нa решение  обективирано  в  Протокол  №  1/16:03.2018 г. от  работата  на  
комисията  и  във  връзка  с  публикувано  нa 16.03.2018 г. съобщение  в  профила  нa купувача  
съгласно  чл. 57, an. 3 изречение  първо  от  ППЗОП, комисията  обективира  следната  фактическа  
обстановка: 

Въпреки  правото  им, съгласно  чл. 54. an. 2 от  ППЗОП  нa заседанието  нямаше  
присъстващи  участници  в  процедурата  или  текни  упълномощени  представители , както  и  
представители  на  средствата  зa масово  осведомяване . 

www.eufunds.bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  наДБФП№  27/07/2/0/00121/18.09.2017  г. no проект  ,, Обнoвяване  и  модернизация  на  Нц„Христо  

Ботев  —1872 ", гр. Нови  пазар  ", който  се  осьществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „ Инвестиции  в  създаването , 

подобряването  uлu разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " or мярка  7„ Основни  услуги  и  обновяване  на  
селата  в  селските  район  or 17рограмата  заразвитие  на  селските  райони  за  периода  2014— 2020 г. , съфинансирана  or Европейския  

земеделски  фoнд  за  развитие  на  селскитерайони . Цяпата  отговорност  за  съдържанието  на  публикацията  се  носи  or Нц„Христо  Ботев  — 

1872 ", гр. Нови  пазар  и  при  никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  
Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 



ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  "Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

Председателят  на  комисията  съобщи, че  съобразно  изискването  на  чл. 57, an. 2 от  ППЗОП, 
комисията  е  разгледала  документите  no чл. 39, an. 3, т. 1 от  ППЗOП  за  обособена  пoзиция  1 и  
обособена  пoзиция  2 на  допуснатите  дo оценка  на  технически  предложения  oт  офертата, 
оценила  е  предложенията  на  участниците  „ Робокс" EOOД  и  ,,ВАХС" EOOД  no показателите  
извън  цената  no oбocoбeни  пoзиции, no които  са  пoдaли  оферта, което  е  отразено  в  
подписания  oт  членовете  й  протокол. 

B съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 57, an 3 от  ППЗOП  председателят  на  комисията  
съобщи  резултатите  oт  оценяването  no обособените  пoзиции  на  техническите  показатели  К1 - 
Срок  на  изпълнение . 

Допуснат  до  оценяване  участник  no Обособена  пoзиция  №  1 ,,дoставка  на  система  за  
ефектно  осветление" е  участник  „ВАХС" ЕООД. 

Предложеният  срок  за  изпълнение  на  дейностите  no OП  №  1 е  5 дни. 

ОЦ  = 5х  30 =30 тoчки  
5 

Ho показател  срок  на  изпълнение, участникът  пoл_yчaвa 30 точки. 

Допуснат  дo оценяване  участник  no Обособена  пoзиция  №  2 ,,дoставка  на  озвучителна  
система" е  участник  „Робокс" ЕООД. 

Предложеният  срок  за  изпълнение  на  дейностите  no OH №  2 е  8 дни. 

ОЦ  = 8х  30 =30 точки  
8 

Ho показател  срок  на  изпълнение, участникът  получава  30 точки. 

Оценяването  и  класирането  на  офертите  се  извършва  no критерия  за  възлагане  
„ОПТИМАЛНО  СЪОТНОШЕНИЕ  КА  ЧЕСТВО/ЦЕИА'; no смисьла  на  чл. 70, ал. 2, in. 3 от  
ЗОП. 

Председателят  представи  работата  на  комисията  дo момента  и  отбеляза, че  в  
съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 57, an. 1 oт  ППЗOП, цeнoвoтo предложение  на  участник, 
чиято  оферта  не  отговаря  на  изискванията  не  се  отваря. 

Комисията  е  допуснала  дo етап  отваряне  на  ценовите  оферти, no обособените  пoзиции  за  
кoитo участват, участниците  „BAXC" EOOД  и  „Робокс" EOOД. 

Отваряне  на  плик  „Предлагани  ценови  параметри  " no обособени  позиции:  

ОБОСОБЕНА  ПOЗИЦИЯ  №  1 

www. eufunds. bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  нaДБФЛN_° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 r. no проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  НЧ„Христо  

Ботев  -1872 ", гр. Пови  пазар  ", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  създаването, 

подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " or мярка  7„ Основии  услуги  и  обновяване  на  
селата  в  селските  район  or Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014-2020 г. , съфинансирана  or Европейския  

земеделски  фонд  заразвитие  на  селските  райони. Цялата  omгoвopнocm за  съдържаинето  на  публикацията  се  носи  от  Нц„Xpucmo Ботев  - 
1872 ", гр. Нови  пазар  и  npu никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  офиуиалното  становище  на  

Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  17РСР  2014-2020" 



ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  
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HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

1. Участник  „ВАХС" EOOД  

Председателят  на  комисията  показа  на  останалите  членове  на  комисията  запечатания, 
непрозрачен  плик, с  ненарушена  цялост, с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ", подписан  
от  трима  от  членовете  на  комисията  на  първото  публичното  заседание  на  15.02.2018 г., след  
което  комисията  присгьпи  към  отваряне  на  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  
офертата  на  участника, и  обяви  предложената  в  nero цена, както  следва: 

Цена  за  изпълнение  на  настоящата  обществена  поръчка  — 29 510.00 /двадесет  и  девет  
хиляди  петстотин  и  десет/ лева  без  включен  ДДС. 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  2 

1 .Участник  „Робокс" EOOД  

Председателят  на  комисията  показа  на  останалите  членове  на  комисията  запечатания, 
непрозрачен  плик, с  ненарушена  цялост, с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри", подписан  
от  трима  от  членовете  на  комисията  на  пъpвoтo публичното  заседание  на  15.02.20 18 г., след  
което  комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  
офертата  на  участника, и  обяви  предложената  в  nero цена, както  следва: 

Цена  за  изпълнение  на  настоящата  обществена  поръчка  — 28 570.00 /двадесет  и  осем  
хилядипетстотин  и  седемдесет.l лева  без  включен  ДДС. 

C извършване  на  тези  действия  публичната  част  на  заседанието  приключи  и  
Председателят  й  обяви, че  комисията  ще  продължи  дейността  си  в  закрито  заседание. 

HPOBEPKA HA ДOKYMEHTИTE CЪДЪPЖAЩИ  CE B ПЛИK „ПРЕДЛАГАНИ  
ЦEHOBИ  ПАРАМЕТРИ" ЗA CbOTBETCTBHE C ИЗИСКВАНИЯТА  HA 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Комисията  продължи  работата  си  no разглеждане  и  оценка  на  ценовото  предложение  на  
допуснатите  дo тoзи  етап  участници: 

Преценка  за  допустимост  на  ценовото  предложение  

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  1 

1. Участник  „ВАХС" EOOД  

Ценово  предложение  — Образец  на  ценово  предложение  - Приложение  VII. 
Комисията  разгледа  подробно  и  установи, че  ценовото  предложение  на  участника  

съответства  на  изискванията  na възложителя, разписани  в  документацията  за  обществената  
поръчка. Ценовото  предложение  ne надвишава  общата  прогнозна  стойност  na обособената  
позиция. Комисията  не  установи  наличието  на  грешки  unu пропуски  в  тяк. 

www.eufunds.bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  нaДБФПN_° 27/07/2/0/00121/18.092017 r. no проект  ,, Обнoвяване  и  мoдернизация  на  HЧ„Христо  

Ботев  - 1872 ", гр. Нови  пазар  ", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  създаването , 

подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " om мярка  7„ Основни  услуги  и  обновяване  на  
селата  в  селските  район  or Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014- 2020 г. , съфинансирана  or Европейския  

земеделски  фoнд  за  развигие  на  селскитерайони . Цялата  omгoвopнocm за  съдържанието  на  публикацията  се  nocu or HЧ„Христо  Ботев  - 
1872 ", гр. Нови  пазар  и  при  никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  

Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 



ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  PAЗBИTИE 
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НОГО  вьзможности  

ПРОГРАМА  ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  2 

1. цчастник  „Робокс" EOOД  

Ценово  предложение  — Образец  на  ценово  предложение  - Приложение  VII. 
Комисията  равгледа  подробно  и  установи, че  ценовото  предложение  на  участника  

съответства  на  изискванията  на  възложителя, разписани  в  документацията  за  обществената  
поръчка. Ценовото  предложение  не  надвишава  общата  прогнозна  стойност  на  обособената  
позиция. Комисията  не  установи  наличието  на  грешки  или  пропуски  в  тяк. 

Преценка  на  Ценовите  предложения  за  наличие  на  обстоятелства  no чл. 72, an. 1 от  ЗOП  
— необичайно  благоприятни  оферти:  

Комисията  не  извърши  проверка  за  наличие  на  основанията  no чл. 72, an. 1 от  ЗОП  
поради  невъзможността  да  се  извърши  математическо  съотнасяне  на  стойността  на  
предложената  цена  на  съответния  участник  към  средната  стойност  на  други  ценови  
предложения, тъй  като  няма  допуснати  такива. 

ИЗВЪРШВАНЕ  ИЗЧИСЛЕНИЯ  H OЦEHKA HO ПOKAЗATEЛ  „ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА" 
Комисията  присгьпи  към  оценяване  на  ценовите  предложения  no обособени  позиции  на  

участниците, съгласно  методиката  за  оценка, част  от  документацията  за  участие  в  настоящата  
обществена  поръчка, както  следва: 

Класирането  на  допуснатите  до  оценка  оферти  се  извършва  на  база  получената  or 
всяка  оферта  „Комплексна  оценка" (КО). Комплексната  оценка  представлява  сума  or 
индивидуалните  оценки  no определените  предварително  or възложителя  показатели, 
отразяващи  oпmuмaлнomo съотношение  кaчecmвo/цeнa, кaкmo cлeдвa: 

KI — Срок  на  изпълнение  — тежест  - 30% 
К2 — Предложена  цена  — тежест  - 70% 
Комплексна  методика  за  оценка  на  офертите : 
K = 0.3ХК1 +0. 7ХК2 
Оценката  на  всяко  цeнoвo предложение  /K2/ce uзчucлявa no фopмyлama: 
Цинд=Цмин  х  100, където: 

Цинд  
Цинд  — оценката  на  оценявания  участник  no критерий  ,,цена" 
Цмин  — най-ниска  предложена  цена  
Цинд  — цената  предложена  or оценявания  участник  

B настоящия  случай:  

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  1 

www.eufunds.bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  нaДБФПN_° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 r. no проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  HЧ„Христо  

Ботев  — 1872 ", гр. Нови  пазар  ", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  създаването, 

подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " om мярка  7„ Основни  услуги  и  оо'новяване  на  
селата  в  селските  район  or Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014-2020 г. , сьфинансирана  or Европейския  

земеделски  фoнд  за  развитие  на  селскитерайони . Цялата  отговорност  за  съдьржанието  на  публикацията  се  носи  or HЧ„Христо  Ботев  — 

1872 ", гр. Нови  пазар  и  npu никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  
Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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К)ГО  вьзможности  
ПРОГРАМА  ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA СЕЛСКИТЕ  PAЙOHИ  

ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

1. Участник  „ВАХС" EOOД  

К2= 29510  к 70=70 
29 510 

Участникът  „ВАХС" EOOД  получава  no показател  ПPEДЛAГAHA ЦЕНА  - 70 тoчки. 

ОБОСОБЕНА  ПOЗИЦИЯ  №  2 

1 .Участник  „Робокс" ЕООД, 

КЗ  = 28 570  х  70 = 70 
28 570 

Участникът  „Робокс" EOOД  получава  no показател  ПPEДЛAГAHA ЦЕНА  -70 тoчки. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ  HA КОМПЛЕКСНА  ОЦЕНКА  HA УЧАСТНИЦИТЕ  B ПРОЦЕДУРАТА , 
СЪОБРАЗНО  METOДИKATA ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  HA OФEPTИTE 

Комисията  пристъпи  към  определяне  на  Комплексната  оценка  no обособените  позиции  на  
участника  съобразно  утвърдената  от  възложителя  методика  за  комплексна  оценка  на  офертите. 

Комплексна  методика  за  оценка  на  офертите: 
K = 0.3ХК1 +0. 7ХК2 

Обособена  позиция  №  1 „ВАХС" ЕООД  

Показател  Наименование  Оценка  в  точки  

К1 „Срок  на  изпълнение" 30 точки  

K2 „Предлагана  цена" 70 точки  

Общо: 100 точки  

Обособена  пoзиция  JY'º 2 „Робокс" EOOД  

Показател  Наименование  Оценка  в  точки  

К1 „Срок  на  изпълнение" 30 точки  

K2 „Предлагана  цена" 70 точки  

Общо: 100 точки  

КЛАСИРАНЕ  HA УЧАСТНИЦИТЕ  HO CTEHEHTA HA CbOTBETCTBHE HA 
OФEPTИTE C ПPEДBAPИTEЛHO ОБЯВЕНИТЕ  OT ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  YCЛOBИЯ  

www.eufunds.bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  наДБФПN_° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. nO проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  HЧ„Христо  

Ботев  - 1872 ", гр. Нови  пазар  ", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. ,, Инвесtпиции  в  създаването, 

подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " om мярка  7„ Основни  услуги  и  обновяване  на  
cenania в  селските  район  om 17рограмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 - 2020 г. , съфинансирана  or Европейския  

земеделски  фoнд  за  развигие  на  селските  райони. Цяпата  отговорност  за  съдържанието  на  публикацията  се  носи  or HЧ„Христо  Ботев  - 
1872 ", гр. Нови  пазар  и  при  никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  

Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  17РСР  2014-2020" 
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ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ  
Е8РОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  
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ПРОГРАМА  ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE РАЙОНИ  
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Членове:  

/Д. И  

3. 	/ 	 4 

	

/Св. Зубе  : а/ 	 /Д. Тоте  : а  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

Ha основание  чл. 58, an. 1 от  ППЗOП  Комисията  направи  следното  

КЛАСИРАИЕ: 

OБOCOБEHA ПОЗИЦИЯ  №  1 

I-во  място: „ВАХС" ЕООД, EИK 831213004, със  седалище, адрес  нa управление  и  
кореспонденция : гр. София, район  Слатина, бул. „Асен  Йорданов", №  9 с  обща  комплексна  
оценка  100 точки. 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  2 

I-во  място: „Робокс" ЕООД, EИK 010526130, със  седалище, адрес  на  управление  и  
кореспонденция : гр. Търговище, „КВ. ЗAПAД  3", №  79 с  обща  комплексна  оценка  100 точки. 

Въз  оенова  на  гореизложеното  комисията  обективира  следните  свои  

РЕШЕНИЯ: 

Възлага  на  предеедателя  на  комисията  да  изготви  доклад  за  резултатите  от  работата  
на  комисията  на  възложителя, ведно  е  Протоколи  1 и  2, заедно  с  цялата  документация  
от  работата  на  комисията. 

Този  протокол  е  съставен  на  21.03 .2018 г. и  се  подписа  от  Председателя  нa комисията  и  от  
нейните  членове  нa дата  21.03.2018 г., както  следва: 

www. eufunds. bg  
Този  документ  е  създаден  врамките  наДБФПN-° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. no проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  HЧ„Христо  

Ботев  — 1872 ", гр. Нови  пазар  ", кoйmo се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. ,, Инвестиции  в  създаването , 

подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мащаби  инфраструктура  " or мярка  7„ Основни  услуги  и  обновяване  на  
селата  в  селскитерайон  or Програмата  за  развитие  на  селскитерайони  за  периода  2014 — 2020 г. , съфинансирана  or Европейския  

земеделски  фoнд  за  развитие  на  селскитерайони . Цялата  omгoвopнocm за  съдържанието  на  публикацията  се  uocu om HЧ„Xpucmo Ботев  — 
1872 ", гр. Нови  пазар  и  при  никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становище  на  

Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  17РСР  2014-2020" 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

