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PEцIEHИE  

Ha Председателя  нa HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  
- Емил  Христов  Мирчев  

Ha основание  чл. 22, an. 1, т. 6, във  връзка  с  чл. 108, т. 1 от  ЗОП  и  във  връзка  с  
утвърден  доклад  no чл. 103, an. 3 от  ЗОП  за  резултатите  от  работата  на  комисията  no чл. 
106, an. 1 oт  ЗОП, назначена  със  Заповед  №  28/18.05.2018г., за  провеждане  на  
обществена  поръчка  с  предмет: „Актуализация  на  изкуствено  осветление  във  връзка  с  
изпълнение  на  Дoгoвop №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за  отпускане  на  безвъзмездна  
финансова  помощ  no подмярка  7.2 „Инвестиции  в  създаването, подобряването  uлu 
разширяването  на  всички  видове  ма,лка  no маиуаби  инфраструктура " от  мярка  7 
„ Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  райони" на  Програмата  за  развитие  
на  селските  райони  (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана  oт  EЗФPCP", открита  с  
Решение  №  3 oт  25.04.2018г., уникален  №  04630-2018-0002 в  AOП  . 

Като  изцяло  възприек  мотивите, отразени  в  доклада  и  протоколите  от  работата  
на  комисията  — Протокол  №  1, Протокол  №  2 и  Протокол  №  3 

I. ОБЯВЯВАМ  
Класирането  на  участниците  в  процедура  — публично  състезание  за  възлагане  на  

обществена  поръчка  с  предмет: „Актуализация  на  изкуствено  осветление  във  връзка  с  
изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за  отпускане  на  безвъзмездна  
финансова  пoмoщ  no подмярка  7.2 „Инвестиции  в  създаването, подобряването  uлu 

разширяването  на  всички  видове  малка  no маиуаби  инфраструктура  " oт  мярка  7 

„Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  ра.йони" на  Програмата  за  развитие  
на  селските  райони  (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана  от  EЗФPCP", открита  с  
Решение  №  3 от  25.04.2018г. на  Емил  Христов  Мирчев  — Председател  на  HAPOДHO 
ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB -  1872" гр. Нови  пазар, публикувана  в  регисгьра  на  
обществените  поръчки  на  AOП  с  уникален  номер  04630-2018-0002, съгласно  
утвърдения  oт  мен  доклад  no чл. 103, an 3 от  ЗОП, ведно  с  протоколи  №  1, №  2 и  №  3 

oт  работата  на  комисията, назначена  със  Заповед  №  28/18.05.2018г. 



Ha първо  място  — Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД, оферта  с  
вх. №  135/17.05.2018г., с  KOMПЛEKCHA ОЦЕНКА: 100 точки  и  предложена  цена  
за  изпълнение  26 624.50 /двадесет  и  шест  хиляди  шестстотин  двадесет  и  четири  
лева  u 0.50cm.1 лева  без  включен  ДДС.  

II. Като  взек  предвид, че  за  класирания  на  първо  място  участник  не  са  налице  
основания  за  отстраняване  от  процедурата  и  отговаря  на  критериите  за  подбор, както  и  
че  представената  от  него  оферта  е  получила  най-висока  оценка, съобразно  избрания  
критерий  за  възлагане  — ,,оптимално  съотношение  качество /цена", на  основание  чл. 109 
от  ЗOП  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

За  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Актуализация  на  изкуствено  
осветление  във  връзка  с  изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. 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" на  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  (ПРСР) 2014-2020 г. 
съфинансирана  от  EЗФPCP", a именно: 

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД, оферта  с  вк. №  135/17.05.2018г., с  
KOMПЛEKCHA ОЦЕНКА: 100 точки  и  предложена  цена  за  изпълнение  26 624.50  
lдвадесет  и  шест  хиляди  шестстотин  двадесет  и  четири  лева  и  0.50ст.1 лева  без   

включен  Ј[JfC. 

Ha основание  чл. 112, an. 1 oт  ЗОП  да  се  сключи  договор  за  обществена  поръчка  
с  участника, определен  за  изпълнител, при  спазване  нa условията  в  посочената  
разпоредба  и  след  влизане  в  cuna на  нacтoящoтo решение. 

Прогнозната  стойност  на  поръчката, посочена  в  обявлението  — 35 187,53 
(тридесет  и  пет  хиляди  сто  осемдесет  и  седем  лева  и  петдесет  и  три  стотинки) лева  без  
включен  ДДС. 

III. OTCTPAHЯBAM от  участие  следните  участници, при  мoтиви  изчерпателно  
посочени  в  Протокол  №  1, Протокол  №  2 и  Протокол  №  3, както  и  в  доклада  от  
работата  на  комисията, съставен  нa основание  чл. 103, an. 3 във  връзка  с  чл. 60, an. 1 от  
ППЗОП, както  следва: 

1. „Силком  Инжинеринг" EOOД  — недопуснат  нa основание  чл. 107, т. 1 oт  ЗОП. 
2. „Ел  и  Клима  Корект" OOД  — недопуснат  на  основание  чл. 107, т. 2, 6. „а" от  ЗОП. 
3. „МАГ" ООД— недопуснат  на  основание  чл. 107, т. 2, 6. „a" от  ЗОП. 



ПPEДCEДATEЛ  HA HAPOДHO ЧИ  AЛИЩE „ХРИСТО  БОТЕВ  -1872" 
ГР. HOBИ  ПАЗАР  

EMИЛ  XPИCTOB М  

4. ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" — недопуснат  на  основание  чл. 107, т. 2, 6. „а" 
от  ЗОП. 

IV. ПРОЦЕДУРИ  HO ОБЖАЛВАНЕ. 

1. Ha основание  чл. 42, an. 2, т. 1 от  ЗOП  настоящото  решение  да  се  изпрати  в  
тридневен  срок  от  издаването  My до  всички  участници  в  процедурата  и  в  същия  ден  дa 

се  публикува  в  профила  на  купувача  на  интернет  страницата  на  HAPOДHO 
ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  заедно  с  доклада  и  протоколите  
от  работата  на  комисията, при  спазване  условията  нa чл. 42, an. 5 от  ЗОП. 

2. Решението  подлежи  ua обжалване  пред  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  в  
срока  no чл. 197, an 1, т. 7 от  ЗOП  от  получаването  My от  участниците  в  процедурата. 

Орган  no обжалването : 

Oфициaлнo наименование : Комисията  за  защита  на  конкуренцията. 

Адрес: България, София  1000, бул. „Витоша' №  18. 

Електронна  поща: cpcadmin@cpc.bg, Интернет  адрес: www.cpc.bg. 

3. Досгьпът  до  електронната  преписка  се  осъществява  чрез  сайта  на  възложителя  на  
директен 	 адрес: 	 http://chitalishte-  
np.com/zop/%d0%be%d0%Ы  %d 1 %89%d0%b5%dl %81 %d 1 %82%d0%b2%d0%b5%d0%b 
d%d0%b8%d0%bf%d0%be%д1 %80%dl %8a%d 1 %87%d0%ba%d0%b8-2018/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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