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УТВЪРЖДАВАМ: 
EMИЛ  XPИCTOB MИPЧEB 
ПPEДCEДATEЛ  HA HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB -1872" 
ГР. HOBH HA AP 
l 	...о. ' rs ..  ді  2018 г./ 

60, АЛ. 1 OT 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: „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  илн  разигиряването  на  
всичкн  видове  малка  no магцаби  ингfграструктура" 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", открита  с  Решение  №  3 от  
25.04.2018г., уникален  №  04630-2018-0002 в  AOП  . 

I. HOMEP H ДATA HA ЗAПOBEДTA ЗA НАЗНАЧАВАНЕ  HA KOMИCИЯ  

Заповед  №  28/18.05.2018г. на  Председателя  на  HAPOДHO ЧИTAЛИЩE 
„ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар. 

II. CbCTAB HA KOMИCИЯTA 
Председател: Дaнaил  Иванов  — комуникационна  техника  и  технологии; 

Членове: 
1 .Светлана  Тодорова  — юрист; 
2. Даринка  Тотева  — секретар, организатор . 

Резервни  членове: 
• Тодор  Ганчев; 
• Златко  Златев. 

Срокът  зa работа  на  комисията, съгласно  Заповед  №  28/18.05.2018г. на  Председателя  
на  HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  - Емил  Христов  
Мирчев, е  до  31.08.2018г. 

III. УЧACTHНЦИ  B НPOЦEдУPATA 

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  ДБФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017  г. no проект  „Обновяване  и  модерниэация  нa HЧ  
„ Христо  Ботев  -1872", гр. Нови  паºар'; кoйmo ce осъществява  с  финансовата  подирепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  е  

създоването, подобряването  или  разширяеането  на  всичии  видове  малко  no мащаби  инфраструктура "om мярка  7„Осноени  
успуги  и  oбнoвявaнe на  селата  в  селските  район  or Програмата  30 разеитие  на  селските  paOoHu sa периода  2014 -2020 г. , 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фoнд  за  развитие  на  селските  райони. Цялата  отгоеорност  за  съдържанието  на  
публикацията  се  носи  or HЧ  „Христо  Ботев  -1872", гр. ноеи  позар  u npu HUKOMBU олстоятелства  нe може  да  се  счита, че  този  

донумент  отрозяеа  официалното  станоеище  на  Европейския  съюз  и  Управляеащия  орган  на  nPCP 2014-2020" 



EBPOПEЙCKИ  CЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  PAЗBИTИE 

E1_lhiA ПОСОКА  
MHOГO ВЪЗМОЖНОСТИ  
ПPOГPAMA ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр . Нови  пазар  

Вх.№  
съгл. 
Регис  
тьра  

Участник  Вх. №  , дата  и  час  на  получаване  

1 „Ел  и  Клима  Корект" ООД  131/16.05.2018г., 11:55ч  
2 „МАГ" OOД  134/17.05.2018г., 10:53ч  
3 „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  135/17.05.2018г., 10:54ч  
4 „ Силком  Инжинеринг" EOOД  136/17.05.2018г., 11:50ч  
5 ET „Газстрой  - Даниела  Петрова" 137/17.05.2018г., 11:50ч  

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  съкранение  на  документите, свързани  с  обществената  поръчка. 

Ha свое  публично  заседание  на  18.05.2018 год. в  гр. Нови  пазар, след  извършена  
проверка  от  Председателя  на  комисията, на  състава  0, установи, че  на  заседанието  
присъства  основния  състав  на  комисията, с  което  е  налице  законоустановеното  
мнозинство  и  необходимият  кворум  за  вземане  на  вaлидни  решения. След  обявяване  на  
протокола  с  посгьпилите  оферти, всеки  член  на  комисията  подписа  декларация  
съгласно  чл. 51. an. 8 от  ППЗОП, във  връзка  с  чл. 103, an. 2 от  ЗОП. 

Комисията  констатира, че  офертите  са  представени  в  съответствие  с  чл. 47, an. 2 от  
ППЗОП  - в  непрозрачна, запечатана  опаковка, с  ненарушена  цялост, с  налични  
изискващите  се  реквизити. 

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

Ha основание  чл. 54, an. 3 от  ППЗОП, комисията  присгьпи  към  отваряне  на  
опаковката  на  участниците. 

Зa участниците  в  процедурата  бяха  констатирани  следните  несъответствия  и  липса  
на  информация  в  подадените  документи. 

Участник  „Ел  и  Клима  Kopeкт" OOД  
Всички  изискуеми  от  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личното  

състояние  и  критериите  за  подбор  са  представени  от  участника. 
Ho отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  в  Част  III: Основания  за  

изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, конфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, на  въпроса  „ Случвало  ли  се  е  в  миналото  договор  за  
обществена  поръчка, договор  за  поръчка  с  възложител  uлu договор  за  концесия  на  
икономическия  оператор  да  е  бил  предсрочно  прекратен  или  да  са  My били  налагани  
обезщетения  или  други  подобни  санкции  във  връзка  с  такава  поръчка  в  миналото? " 
участникът  не  е  декларирал  отговор. 
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Този  документ  е  създаден  е  рамките  на  ДБФП  №  2 7/0 7/2/0/001 21/1 8.09.2017 r. no проект  „Обноеяеане  и  модернизация  на  HЧ  
„Xpucmo ботее  —1872", гр. Нови  пазар'; който  се  осъщестеяеа  с  финансоеата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  е  

създаването, подобряеането  или  раºширяването  нa есички  еидове  мапка  no мащаби  инфраструктура"от  мярка  7„Основни  
услуги  и  обновяеане  нa cenama е  селските  p000H am Програмата  за  раэеитие  на  сепските  райони  за  периода  2014 —2020 г. , 
съфинансирано  or Ееропейския  земеделски  фoнд  за  разеитие  на  cencxume райони. Цялата  отгоеорност  за  съдържанието  на  
пубпикацията  се  носи  or нЧ  „Христо  Bores —1872'; гр. ноеи  пазар  и  при  никакеи  олстоятелстеа  не  може  да  cc счита, че  този  

документ  отраэява  официапното  станоеище  на  Ееропейския  съюз  и  Управпяеащия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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EBPOПEЙCKИ  ФOHД  ЗA 
PEГИOHAЛHO РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  —1872° гр. Нови  Пазар  

C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 от  ППЗОП, участникът  разполага  
със  срок  до  5 работни  дни  от  получаването  на  протокола  no чл. 54, ал.7 да  представи  на  
комисията  нов  EEДOП  и/или  други  документи, които  съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  
Всички  изискуеми  от  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личното  

състояние  и  критериите  за  подбор  са  представени  от  участника. 
Ho отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  в  Част  III: Основания  за  

изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, конфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, в  Част  II: Информация  за  икономическия  оператор, A: 
Информация  за  икономическия  оператор  няма  посочено  лице  за  контакт  и  
информацията  KbM нero. B Част  II: Информация  за  икономическия  оператор  B: 
Информация  за  представителите  на  икономическия  оператор  са  посочени  имената  и  
датата  на  раждане  на  представителя , HO e пропуснато  посочване  на  мястотО  на  раждане  
— както  е  посочено  в  указанията  за  попълване  на  ЕЕДОП. B Част  III: Основания  за  
изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, конфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, на  въпроса  „Икономическият  оператор  сключил  ли  е  
споразумения  с  други  икономически  onepamopu, насочени  към  нарушаване  на  
конкуренцията? Ако  „да", моля, опишете  подробно: " участникът  не  е  декларирал  
отговор. 

C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 oт  ППЗОП, участникът  разполага  
със  срок  дo 5 работни  дни  oт  получаването  на  протокола  no чл. 54, ал.7 да  представи  на  
комисията  нoв  EEДOП  и/или  други  документи, кoитo съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

Участник  „Силком  Инжинерииг" EOOД  
Всички  изискуеми  oт  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личнот0 

състояние  и  критериите  за  подбор  са  представени  oт  участника. 
Във  връзка  с  измененията  в  ЗОП, в  сила  от  01.04.2018г., чл. 67, an. 4 

„Единният  европейски  документ  за  обществени  поръчки  се  предоставя  в  електронен  
вид  no образец, утвърден  с  акт  на  Европейската  комисия". B плика  с  документи, 
участника  е  представил  EEДOП  само  на  хартиен  носител, като  не  е  спазил  
гореописаната  разпоредба. 

Ho отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  на  хартиен  носител  в  Част  I: 
Информация  за  процедурата  за  възлагане  нa обществената  поръчка  и  за  възлагащия  
орган  или  възложителя, B: Информация  за  представителите  нa икономическия  
оператор, участника  е  посочил  само  имената  на  представителя, без  да  е  пocoчил  датата  
и  мястотО  на  раждане, според  указанията  зa попълване  на  ЕЕДОП. B Част  III: 
Основания  за  изключване, Г: други  основания  за  изключване, които  може  да  бъдат  
предвидени  в  националното  законодателство, нa въпроса  ,, Прилагаm ли  се  

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  рамиите  на  ДБФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017  г. no npoexm „Обноеяеане  и  модернизация  на  НЧ  
„Христо  ботее  —1872, гр. Ноеи  пазар"; който  cc осъщестеяеа  с  финансоеата  подкрепа  на  подмярко  7.2. „Инеестиции  е  

съºдаеонето, подобряеането  или  раэширяеането  нa есички  видове  мапка  no мащаби  инфраструктура" от  мярка  7 ,,Оснoени  
ycnyau u обноеяеане  на  селата  е  селските  район  or Програмата  за  раэеитие  на  селсиите  райони  за  периода  2014 —2020 a., 
съфинонсирана  or Ееропейския  земедепски  фoнд  за  разеитие  на  селските  райони. Цялата  отгоеорност  30 съдържанието  нa 
публикацията  се  HOCU or HЧ  „Христо  Ботее  —1872", гр. Ноеи  пазар  и  opu нuкaкeu олстоятелстеа  нe може  да  cc счита, че  този  

документ  отразяеа  oфuцuanнomo станоеище  на  Ееропейсиия  съюз  и  Упраеляеащия  орган  нa flPCP 2014-2020" 
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HЧ  „Христо  Ботев  —1872" гр. Нови  пазвр  

специфичните  национални  основания  за  изключване, които  са  посочени  в  съответното  
обявление  uлu в  документацията  за  обществената  поръчка? " участникът  не  е  
декларирал  отговор. 

C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 от  ППЗОП, участникът  разполага  
със  срок  до  5 работни  дни  от  получаването  на  протокола  no чл. 54, ал.7 да  представи  на  
комисията  нoв  EEДOП  и/или  други  документи, кoитo съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

Участниците  „Ел  и  Клима  Корект" ООД, „МАГ" ООД, „Прокюрмънт  Пърформър" 
EOOД  и  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" са  представили  в  срок  допълнителни  
документи, които  се  разгледака  от  комисията  и  се  установи, че  е  налице  съответствие  с  
изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор. Участник  „Силком  
Инжинеринг" EOOД  е  представил  допълнителните  документи  в  срок, като  участника  е  
представил  EEДOП  на  електронен  носител, no без  да  е  подписан  с  електронен  подпис. 
B официалния  сайт  на  Агенцията  no обществени  поръчки, в  рубриката"Въпроси  и  
отговори", AOП  дава  изрични  указания  за  задължителното  подписване  на  електронен  
EEДOП  с  електронен  подпис. 

Предвид  гореизложеното  комисията  единодушно  реши, че  е  не  е  спазено  изискване  
на  Агенцията  no обществени  поръчки  за  начина  на  подписване  на  електронен  EEДOП  с  
електронен  подпис. Техническото  предложение  на  Участника  не  следва  да  бъде  
разгледано. 

Въз  основа  на  извършената  проверка  no допустимост, комисията  допусна  
участниците  „Ел  и  Клима  Корект" ООД, „МАГ" ООД, „Прокюрмънт  Пърформър" 
EOOД  и  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" до  следващия  етап  от  разглеждане  на  
офертите. Резултатите  oт  работата  в  тази  част  заедно  с  мотивите  за  допускане  на  
съответните  участници, са  подробно  отразени  в  съставения  Протокол  №  2. 

II. B съответствие  с  чл. 56, an. 1 и  an. 2 от  ППЗОП  на  02.07.2018 г. се  присгьпи  
към  разглеждане  на  техническите  предложения  на  допуснатите  участници, като  най- 
напред  се  извърши  проверка  дали  предложенията  за  изпълнение  на  поръчката  са  
пoдгoтвeни  и  представени  в  съответствие  с  изискванията  на  документацията  за  
обществената  поръчка  и  текническата  спецификация. При  тази  проверка  се  установи, 
чё  техническото  предложение  на  участника  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  
отговаря  на  изискванията  на  възложителя, посочени  в  документацията  на  обществената  
поръчка, поради  кoeтo същото  е  допуснато  до  следващия  етап  oт  процедурата  - оценка  
на  ценовото  предложение. Техническите  предложения  на  участниците  „Ел  и  Клима  
Kopein" ООД, „МАГ" OOД  и  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" не  отговарят  на  
изискванията  на  възложителя, посочени  в  документацията  na обществената  поръчка, 
поради  което  същите  не  са  допуснати  дo следващия  етап  oт  процедурата  - оценка  na 
ценовите  предложения. Резултатите  от  работата  в  тази  част  заедно  с  мотивите  за  
отстраняване, pecn. допускане  на  участниците, са  подробно  отразени  в  съставения  
Протокол  №  2. 
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ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФОНД  3А  
PEГИOHAЛHO PAЗBИTИE 

Eј IHA 11C.1CUKA 
/ 	 мНОГС) ВЬЗмоЖНОСТИ  

ПPOГPAMA ЗA 
PAЗBИTИE HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

     

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

Ha основание  чл. 107, т. 1 от  ЗОП, Комисията  предлага  за  
OTCTPAHЯBAHE от  настоящата  обществена  поръчка  участник  „Силком  
Инжинеринг" ЕООД. 

Ha основание  чл. 107, т. 2, 6. „a" от  ЗОП, Комисията  предлага  за  
OTCTPAHЯBAHE от  настоящата  обществена  поръчка  участник  „Ел  и  Kлимa 
Корект" ООД, „МАГ" OOД  и  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова". 

III. След  извършване  на  горните  действия  и  при  спазване  на  условията  no чл. 57, 
an. 3 от  ППЗОП  бе  насрочено  за  13.07.2018 г. от  15:30 часа  публично  заседание  за  
отваряне  на  ценовите  предложения  на  допуснатите  до  този  етап  на  процедурата  
участници. 

Ha проведеното  публично  заседание  no отваряне  нa ценовите  оферти  не  
присъстваха  представители  нa участниците  в  процедурата  и  представители  нa 
средствата  зa масово  осведомяване . Спазени  бяха  изискванията  нa чл. 57, an. 1 oт  
ППЗОП, след  което  се  oтвopиxa ценовите  предложения  на  допуснатите  участници, като  
същите  бякa оповестени . 

IV. Ha зaкpитo заседание  комисията  провери  дали  ценовото  предложение  нa 
допуснатия  участник  е  подготвено  и  представено  в  съответствие  с  изиcквaниятa нa 
документацията  за  обществената  поръчка. След  кaтo извърши  проверка  нa ценовото  
предложение  на  участника  и  установи, че  предложението  My e представено  no 
Приложение, беше  направена  проверка  дали  предложените  ценови  параметри  не  
нaдвишaвaт  пpoгнoзнaтa стойност  нa пopъчкaтa като  цялo, след  кoeтo комисията  
допусна  участника  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД. 

След  кoeтo кoмиcиятa пристъпи  към  класиране  нa допуснатия  участник  
съобразно  критерия  за  възлaгaнe „oптимaлнo съотношение  качество /цена". Резултатите  
oт  paбoтaтa в  тази  част  ca отразени  в  Пpoтoкoл  №  3. 

Комисията  направи  следното  класиране: 

I-во  място: „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД, EИK 203468390, със  
седалище, адрес  на  управление  и  кореспонденция: гр. София, жк. „Люлин", бл. 
261, офис  Al, c обща  комплексна  оценка  100 точки. 

Ha основание  чл. 60, an. 1, т. 9 oт  ППЗОП, Комисията  предлага  нa Възложителя  — 

Председателя  нa HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пaзap - 
Емил  Христов  Мирчев, за  изпълнител  нa обществена  пopъчкa възлaгaнa чрез  процедура  
- публично  състезание  с  предмет: „Актуализация  нa 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  създаванепхо, 

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. 
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Членове: 

1. 
/Св. Тодорова / 

... ............ 
Д. Т  ' тева  / 

ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФOHД  ЗА  
РЕГИОНАЛНо  РАЗВИТИЕ  -х  ПPOГPAMA ЗA 

РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

      

HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  Пазар  

съфинаисирана  от  EЗФPCP", открита  с  Решение  №  3 от  25.04.2018г., уникален  №  
04630-2018-0002 в  АОГI, a именно: 

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  с  предложена  цена  за  
изпълнение  предмета  на  поръчката  26 624.50 /двадесет  и  сиест  хиляди  
саесгпсгпотин  двадесегп  и  четари  лева  и  0.50ст.1 лева  без  включен  JfJi,C. 

B съответствие  с  чл. 60, an. 2 от  ПГIЗОП  към  настоящия  доклад  прилагаме  протоколи  
отразяващи  работата  на  комисията  — Протокол  №  1, Протокол  №  2 и  Протокол  №  3. 

Ha основание  чл. 106, an 1 от  ЗOП  и  чл. 60, an. 3 от  ППЗОГI Комисията, назначена  
със  Заповед  №  28/18.05.2018г., Ви  предава  настоящия  доклад  за  утвърждаване  заедно  с  
цялата  документация  no процедурата . 

Настоящия  доклад  се  изготви  на  17.07.2018г. и  се  подписа  от  членовете  на  
Комисията  назначена  със  Заповед  №  28/18.05.2018г., както  следва:  

Председател: 

...~   
/ Д. Иванов  / 
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