
ПРОГРАМА  ЗА  
PAЗBИTИE HA CEЛCKИTE РАIАОНИ  

ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

УТВЪРЖДАВАМ : 
EMИЛ  ХРИСТОВ  MИPЧEB 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  HA HAPOДHO ЧИТАЛИ, Е  „ХРИСТО  БOTEB -1872" 
ГР. HOBИ  П4ЗAP 
/ 

yw!!ч  ДOKЛAД  
ъ  

HO ЧЛ. 60, AЛ. 1 ОТ  ППЗОП, BЪB BPЪЗKA C ЧЛ. 106, AЛ. 1 OT ЗOП  

Настоящият  доклад  no чл. 60, an. 1 от  ППЗОП, във  връзка  с  чл. 103, an. 3 и  чл. 
106, an. 1 от  ЗOП  се  съставя  no повод  приключване  работата  на  комисията  no 
разглеждане, оценка  и  класиране  на  офертите  за  участие  в  процедура  — публично  
състезание  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  JY'º 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  . 

I. HOMEP И  ДATA HA ЗAПOBEДTA ЗA НАЗНАЧАВАНЕ  HA KOMИCИЯ  

Заповед  №  4/15.02.2018г. на  Председателя  на  HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  
„ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар. 

II. CbCTAB HA KOMИCИЯTA 
Председател : Наталия  Неделчева  — специалист  информационни  технологии; 
Членове: 

1 .Светлана  Тодорова  — юрист; 
2.Данаил  Иванов  — комуникационна  текника  и  тeкнoлoгии; 
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Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  ДБФЛ  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 r. no проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  Нц  

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

създаването, подобряването  илиразширяването  на  всички  видове  маяка  no мащаби  инфраструктура " or мярка  7,, Оснoвни  
услуги  и  обновяване  на  ceлaтa 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  носи  or Нц„Христо  Ботев  — 1872 ", гр. Нови  пазар  u npu никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  
документ  отразява  официалиото  становище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  ЛРСР  2014-2020" 
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3. Светлана  Зубева  — счетоводител; 
4. Даринка  Тотева  — секретар, организатор . 

Резервни  членове: 
• Тодор  Ганчев; 
• Златко  Златев. 

Срокът  за  работа  на  комисията, съгласно  Заповед  №  4/15.02.2018г. на  Председателя  на  
HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  - Емил  Христов  
Мирчев, е  до  31.03.2018г. 

III. YЧACTHИЦИ  B ПPOЦEдУPATA 

Вк.№  
съгл. 
Регис  
търа  

участник  Вх. №  , дата  и  час  на  получаване  

1 „Саунд  Текнолоджи" OOД  054/09.02.2018г., 11:20ч  
2 „ Робокс" EOOД  056/13.02.2018г., 10:51ч  
3 „ВАХС" EOOД  057/14.02.2018г., 09:45ч  
4 „ Рив  комерс" EOOД  058/14.02.2018г., 09:48ч  
5 „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  059/14.02.2018г., 09:50ч  
6 „Иван  Александров  - 93" EOOД  О60/14.02.2018г., 11:45ч  

IV. 	KPATKO OПИCAHИE HA РАБОТНИЯ  ПРОЦЕС  

След  изтичане  на  срока  за  получаване  на  оферти, Възложителят  е  назначил  
комисия  no чл. 103, an. 1 от  ЗOП  със  заповед, в  която  е  определил: 

поименния  състав  и  лицето, определено  за  председател; 
срок  за  приключване  работата  на  комисията; 
място  за  съхранение  на  документите, свързани  с  обществената  поръчка. 

Ha свое  публично  заседание  на  15.02.2018 год. в  гр. Нови  пазар, след  извършена  
проверка  от  Председателя  на  комисията  на  състава  й  установи  че  ua заседанието  
присъства  основния  състав  на  комисията, с  което  е  налице  законоустановеното  
мнозинство  и  необходимият  кворум  за  вземане  на  валидни  решения. След  обявяване  на  
протокола  с  постьпилите  оферти, всеки  член  на  комисията  подписа  декларация  
съгласно  чл. 51. an. 8 от  ППЗОП, във  връзка  с  чл. 103, an. 2 от  ЗОП. 
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Комисията  констатира, че  офертите  са  представени  в  съответствие  с  чл. 47, an. 2 от  
ППЗOП  - в  непрозрачна, запечатана  опаковка, с  ненарушена  цялост, с  налични  
изискващитс  се  реквизити. 

1. Отваряне  на  офертите  и  извършване  на  проверка  за  допустимост. 

Ha основание  чл. 54, an. 3 от  ППЗОП, комисията  пристьпи  към  отваряне  на  
опаковката  нa участницика. 

Зa участниците  в  процедурата  не  бяха  констатирани  несъответствия  и  nunca нa 
информация  в  подадените  документи . 

Въз  основа  на  извършената  проверка  no допустимост, комисията  допусна  
участниците  „Саунд  Технолоджи" ООД, „Робокс" ЕООД, „ВАХС" ЕООД, „Рив  
комерс" ЕООД, „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  и  ,,Иван  Александров  - 93" 
EOOД  до  следващия  етап  от  разглеждане  нa офертите. Резултатите  от  работата  в  тази  
част  заедно  с  мотивите  за  допускане  на  съответните  участници, ca подробно  отразени  в  
съставения  Протокол  №  1. 

Поради  установено  несъответствие  в  текничсската  спецификация  за  Обособена  
позиция  №  3, Комисията  единодушно  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: 

• да  бъдат  предприети  мерки  за  прекратяване  на  обособена  позиция  №  3. 
• Работата  на  комисията  се  преустановява  до  влизане  в  сила  на  

Решението  за  прекратяване  на  обособена  позиция  №  3. 
• Документите, свързани  с  обществената  поръчка, да  се  съхраняват  в  

председателската  стая  в  сградата  на  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  
„ХРИСТО  БОТЕВ  - 1872". Комисията  приключи  своята  работа  в  17:00 
часа. 

II. B съответствие  с  чл. 56, an. 1 и  an. 2 от  ППЗOП  на  16.03.2018 г. се  пристьпи  
към  разглеждане  на  текническите  предложения  нa допуснатите  участници, като  най- 
напред  се  извърши  проверка  дали  предложенията  зa изпълнение  на  поръчката  са  
подготвени  и  представени  в  съответствие  с  изиcквaниятa на  документацията  зa 
обществената  пopъчкa и  техническата  спецификация . При  тази  проверка  се  установи, 
че  техническите  предложения  нa участници  „Робокс" EOOД  и  ,,ВАХС" ЕООД, 
oтгoвapят  нa изиcквaниятa на  възложителя , посочени  в  документацията  на  
обществената  пopъчкa, поради  кoeтo същите  са  допуснати  дo следващия  етап  от  
процедурата  - oцeнкa нa ценовите  предложения . Текническото  предложение  нa 
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участник  „Рив  комерс" EOOД  и  ,,Саунд  Технолоджи" OOД  не  отговарят  на  
изискванията  на  възложителя, посочени  в  документацията  на  обществената  поръчка, 
поради  което  същите  не  са  допуснати  до  следващия  етап  от  процедурата  - оценка  на  
ценовите  предложения. Резултатите  от  работата  в  тази  част  заедно  с  мотивите  за  
отстраняване, респ. допускане  на  участниците, са  подробно  отразени  в  съставения  
Протокол  №  1. 

Текническите  предложения  на  Участник  „Рив  комерс" ЕООД, Участник  
„Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  и  Участник  „Иван  Александров  - 93" EOOД  no 
Обособена  позиция  №  3, не  бяха  разгледани  от  комисията, тъй  като  процедурата  no 
провеждане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Доставка  на  система  за  ефектно  
осветление, озвучителна  система  и  актуализация  на  осветление  във  връзка  с  
изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/0021/18.07.201 7г. 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: 

2. Обособена  позиция  №  1 „Доставка  на  система  за  ефектно  осветление" 
3. Обособена  позиция  №  2 „доставка  на  озвучителна  система" 
4. Обособена  позиция  №  3 ,,Актуализация  на  изкуствено  осветление", 

бе  прекратена  no отношение  на  Обособена  позиция  №  3 с  Решение  №  1/28.02.2018г. 
на  Председателя  на  HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ  - 1872" гр. Нови  пазар  
Емил  Христов  Мирчев, влязло  в  сила  на  15.03.2018г. 

Ha основание  чл. 107, т. 2, 6. „а" от  ЗОП, Комисията  предлага  зa 
ОТСТРАНЯВАНЕ  от  настоящата  обществена  поръчка  участник  „Рив  комерс" 
EOOД  и  „Саунд  Технолоджи" ООД. 

II. След  извършване  на  горните  действия  и  при  спазване  на  условията  no чл. 57, 
an. 3 oт  ППЗOП  бе  насрочено  за  21.03.2018 г. oт  09:30 часа  публично  заседание  за  
отваряне  на  ценовите  предложения  на  допуснатите  до  тoзи  етап  на  процедурата  
участници . 

Ha проведеното  публично  заседание  no отваряне  на  ценовите  оферти  не  
присъствака  представители  на  участниците  в  процедурата  и  представители  ua 
средствата  за  масово  осведомяване . Спазени  бяха  изискванията  на  чл. 57, an. 1 от  
ППЗОП, след  което  се  отворика  ценовите  предложения  на  допуснатите  участници, като  
същите  бяха  оповестени . 
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HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  Пазар  

III. Ha закрито  заседание  комисията  провери  дали  ценовите  предложения  на  
участниците  са  подготвени  и  представени  в  съответствие  с  изискванията  на  
документацията  зa обществената  поръчка. След  като  извърши  проверка  на  ценовите  
предложения  на  участниците  и  установи, че  предложенията  на  всички  участници  са  
представени  no Приложение, беше  направена  проверка  дали  предложените  ценови  
параметри  не  надвишават  прогнозната  стойност  на  поръчката  като  цяло, след  което  
комисията  допусна  участници  „Робокс" EOOД  и  ,,ВАХС" ЕООД. 

След  което  комисията  пристъпи  към  класиране  на  допуснатите  участници  
съобразно  критерия  за  възлагане  „оптимално  съотношение  качество /цена". Резултатите  
от  работата  в  тази  част  са  отразени  в  Протокол  №  2. 

Комисията  направи  следното  класиране  no обособени  позиции: 

ОБОСОБЕНА  позиция  №  1 

I-во  място: „ВАХС" ЕООД, EИK 831213004, със  седалище, адрес  на  
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. ЗАПАД  3", №  79 с  обща  
комплексна  оценка  100 точки. 

Ha основание  чл. 60, an. 1, т. 9 от  ППЗОП, Комисията  предлага  на  Възложителя  — 
Кмета  на  Община  Нови  пазар, зa изпълнител  на  обществена  поръчка  възлагана  чрез  
процедура  - публично  състезание  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", 

www.eufuпds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  ДБФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 r. no проект  „ Обновяване  и  модернизация  на  Нц  
„Христо  Ботев  - 1872 ", гр. Нови  пазар  ", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „ Инвестиции  в  

създаването, подобряването  win разширяването  на  всички  видове  ма.лка  no мащаби  инфраструктура  " or мярка  7„ Основни  
услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  район  orп  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014- 2020 г. , 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фoнд  за  развитие  на  селските  райони. Цялarпa omгoвopнocm за  съдържанието  на  

публикацията  се  носи  or НЧ„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" 



Членове: 

/Д. Иванов/  

4. 	 
/Д. Тотева/ 

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФОНД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

открита  с  Решение  №  1 от  23.01.2018г., уникален  №  4630-2018-0001 в  АОП, да  бъде  
избран  участникът  класиран  на  първо  място, a именно: 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  1 

Участник  „ВАХС" EOOД  с  предложена  цена  за  изпълнение  предмета  на  
поръчката  29 510.00 /двпдесет  и  девет  хиляди  nemcnZomux и  десет/ лева  без  
включен  JTJI,C. 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  №  2 

Участник  „Робокс" EOOД  с  предложена  цена  за  изпълнение  предмета  на  
поръчката  28 570.00 /двадесет  и  осем  хилядипетстотин  и  седемдесет.l лева  без  
включен  Дц[,С. 

B съответствие  с  чл. 60, an. 2 от  ППЗOП  към  настоящия  доклад  прилагаме  протоколи  
отразяващи  работата  на  комисията  — Протокол  №  1 и  Протокол  №  2. 

Ha основание  чл. 106, an 1 от  ЗOП  и  чл. 60, an. 3 от  ППЗOП  Комисията, назначена  
със  Заповед  №  4/15.02.20 1 8г., Ви  предава  настоящия  доклад  за  утвърждаване  заедно  с  
цялата  документация  no процедурата. 

Настоящия  доклад  се  изготви  на  23.03.201 8г. и  се  подписа  от  членовете  нa 

Комисията  назначена  със  Заповед  №  4/15.02.2018г., както  следва: 
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