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HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

ПPOTOKOЛ  №3 

за  дейността  на  комисия, назначена  със  Заповед  №  28/18.05.2018г. на  
Председателя  на  HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  - 
Емил  Христов  Мирчев, за  провеждане  на  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  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no маиlаби  
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", открита  с  Решение  №  3 от  25.04.2018г., уникален  №  
04630-2018-0002 в  АОП. 

Днес, 13.07.2018 г. в  15:30 часа  в  председателската  стая, в  сградата  на  
HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар, комисия  в  състав: 

Председател : Данаил  Иванов  — комуникационна  техника  и  технологии; 
Членове: 

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

се  събра  за  продължаване  на  своята  работа  в  изпълнение  на  горната  заповед  на  
Председателя  на  HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар  
- Емил  Христов  Мирчев, за  разглеждане  на  документите  no чл. 39, an. 2 от  ППЗОП  
за  съответствие  с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор, 
поставени  от  Възложителя, както  и  разглеждане  на  документите  no чл. 39, an. 3, т. 1 
от 

 
ППЗОП  на  участниците  в  горепосочената  процедура  no възлагане  на  обществена  

поръчка. 
Ha публичното  заседание  присъстваха  всички  членове  на  комисията, с  което  е  

налице  необходимия  кворум  за  вземане  на  валидни  решения. 
Ha заседанието  не  присъстваха  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 от  ППЗОП. 

Председателят  на  комисията  съобщи, че  съобразно  изискването  нa чл. 56, an. 2 oт  
ППЗОП, комисията  е  разгледала  документите  no чл. 39, an. 3, т. 1 от  ППЗОП  на  
допуснатите  дo оценка  на  техническо  предложение  от  офертите, оценила  е  
предложението  нa участника  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  no показателя  извън  
цената, което  е  отразено  в  подписания  oт  членовете  й  протокол. 

B съответствие  с  разпоредбата  нa чл. 57, an 3 oт  ППЗОП  председателят  нa 

комисията  съобщи  резултатите  от  оценяването  нa техническия  показател  К1 - ,,Срoк  на  
изпълнение". 

www.eufunds.bg  

Тоаи  документ  е  създаден  в  рамките  на  ДБФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. no проект  „Обновяване  и  модернизация  на  НЧ  
„Xpucmo ботее  -1872'; гр. Нови  naзap", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  нa подмярка  7.2. „Инвестиции  е  

създаеането, подобряеането  или  раэширяването  на  есички  видове  мaлкa no мащаби  инфраструктура"от  мярка  7„Осноени  
услуги  и  обновяване  нa селата  е  селските  район  am Програмата  зa развитие  нa селските  PaOoHu за  периода  2014 -2020 г. , 
съфинансирана  am Европейския  земедепски  фoнд  за  развитие  на  селските  paйoнu. Цяпата  отгоеорност  за  съдържанието  на  
пубпикацията  се  нocu am НЧ  „Христо  Ботев  -1872", гр. Нови  naзap u npu никакви  опстоятепства  не  може  дa се  счита, че  този  

документ  отраэява  официалното  становище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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HЧ  „Христо  Ботев  -1872' гр. Нови  пазар  

Председателят  представи  работата  на  комисията  до  момента  и  отбеляза, че  в  
съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 57, an. 1 от  ППЗОП, ценовото  предложение  на  
участник, чиято  оферта  не  отговаря  на  изискванията  не  се  отваря. 

„Прокюрмънт  
Пърформър" EOOД  

Оценка  в  точки  Показател  Наименование  

K! „Срок  на  изпълнение" 30 точки  

Общо: 30 точки  

Комисията  е  допуснала  до  етап  отваряне  на  ценовите  оферти  участника  
„Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД. 

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

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" 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  18.05.2018 г., след  което  комисията  присгьпи  към  отваряне  на  плика  с  
надпис  „Предлагани  ценови  параметри" от  офертата  на  участника, и  обяви  
предложената  в  него  цена, както  следва: 

Цена  за  изпълнение  на  настоящата  обществена  поръчка  — 26 624.50 /двадесет  и  
шест  хиляди  шестстотин  двадесет  и  четири  лева  и  0.50ст.1 лева  без  включсн  ДДС. 

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

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

Комисията  продължи  работата  cu no разглеждане  и  оценка  на  ценовото  
предложение  на  допуснатитс  до  този  стап  участници: 

Преценка  за  допустимост  на  ценовото  предложение  

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  

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

съответства  на  изискванията  на  възложитсля, разписани  в  докумснтацията  за  
обществената  поръчка. Ценовото  предложение  не  надвишава  общата  прогнозна  
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Този  документ  е  съэд0ден  в  р0мките  на  ДБФП  №  2 7/0 7/2/0/0 0 1 2 1 /1 8.09.2017 г. no проект  „Обновяв0не  и  модернизация  н0 нЧ  

„Христо  Ботев  -1872'; гр. Нови  п0з0р'; който  се  осъществяе0 с  финансов0т0 подкреп0 нo подмярк0 7.2. „Инвестиции  в  

създ0в0нето, подобряв0нето  или  разширяв0нето  на  всички  видоее  малка  no мащаби  инфраструитур0" от  мяри0 7,, Оснoвни  
услуги  и  обновяв0не  нo сел0т0 в  селсиите  р0йон  от  Прогр0м0т0 за  р0звитие  нo селските  р0йони  30 периода  2014 -2020 г. , 
съфинонсир0н0 om Европейския  земеделски  фонд  30 разеитие  нo селските  ройони. Цял0то  отговорност  30 съдържанието  на  
публик0цията  се  носи  or нЧ  „Христо  Ботев  —1872'; гр. Нови  п0з0р  и  при  никакеи  олстоятепств0 нe може  дo се  счита, че  този  

документ  отразяе0 oфuцuaпнomo стоновище  на  Европейския  съюз  и  Упр0впяв0щия  opz0н  на  ПPCP 2014-2020" 
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HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пвзар  

стойност  на  обособената  позиция. Комисията  не  установи  наличието  на  грешки  или  
пропуски  в  тях. 

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

Комисията  не  извърши  проверка  за  наличие  на  основания  no чл. 72, an. 1 от  ЗOП  
поради  обективна  невъзможност  — липса  на  минимум  три  ценови  оферти. 

ИЗВЪРШВАНЕ  ИЗЧИСЛЕНИЯ  H OЦEHKA HO ПOKAЗATEЛ  „ПРЕДЛАГАНА  
ЦЕНА" 

Комисията  присгьпи  към  оценяване  на  ценовите  предложения  на  участниците, 
съгласно  методиката  за  оценка, част  от  документацията  за  участие  в  настоящата  
обществена  поръчка, както  следва: 

Показател  за  оценка  — предлагана  цена  К2:  
Оценката  на  участниците  no показателя  К2, се  оценява  no формула  
Оценката  на  всяко  ценово  предложение  /К2/ се  изчислява  no формулата: 
Цинд  = Цмин  х  70 

Ц  инд  , където: 
Цинд  — оценката  на  оценявания  участник  no критерий  „ цена  " 
Цмин  — най-ниска  предложена  цена  
Цинд  -цената  предло.жена  or оценявания  участни  

Ha първо  място  ще  бъде  класиран  участника, чиято  оферта  е  получила  най- 
голяма  стойност  при  определяне  на  комплексната  оценка. 

B настоящия  случай:  

Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД  

K2 = 26 624.50 к  70 = 70 
26 624.50 

Участникът  „Прокюрмъит  Пърформър" EOOД  получава  no показател  
ПPEДЛAГAHA ЦEHA -70 тoчки. 

OПPEДEЛЯHE HA KOMПЛEKCHA ОЦЕНКА  HA УЧАСТНИЦИТЕ  B 
ПРОЦЕДУРАТА, СЪОБРАЗНО  METOДИKATA ЗA OЦEHЯBAHE HA OФEPTИTE 

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

KO = Kl+К2, квдето  KO - е  комилексната  оценка  на  съответната  оферта. 

„Пpoкюpмънт  

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  рамките  наДБФП  №  2 7/0 7/2/0/0 01 2 1 /1 8.09.2017 г. no проект  „Обноеяване  и  модернизация  на  HЧ  
„Христо  ботев  -1872'; гр. нови  пазар", който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярко  7.2. „Инвестиции  в  

създаването, подобряването  или  раэширяването  на  всички  еидове  малка  no мащаби  инфраструктура "om мярка  7,, Оснoвни  
услуги  и  oбнoвявaнe на  cenama е  селските  poйoн  or Програмата  30 развитие  на  селските  ройони  30 периода  2014 —2020 г. , 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фoнд  за  розвитие  на  селските  райони. Цялата  отговорност  за  съдържонието  но  
публикациято  се  носи  or нЧ  „Христо  Ботев  -1872", гр. Нови  пазар  и  при  никокви  олстоятепство  не  може  do ce счита, че  този  

документ  отразяеа  официалното  станоеище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  nPCP 2014-2020" 



2. 1. .. 
/Св. Тодоровя/ 

Членове: 

ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

ПPOГPAMA ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

      

HЧ  „Христо  Ботвв  - 1872" гр. Нови  пазар  

Пърформър" 
EOOД  

Показятегг  Наименование  Оценкя  в  точки  

K! „Срок  на  изпълнение" 30 точки  

K2 „Предлягяня  цена" 70 точки  

Общо: '' 100 точки  

KЛACИPAHE HA УЧАСТНИЦИТЕ  HO CTEHEHTA HA CbOTBETCTBHE HA 
OФEPTИTE C ПPEДBAPИTEЛHO ОБЯВЕНИТЕ  OT BЪЗЛOЖИTEЛЯ  
YCЛOBИЯ  

Ha основание  чл. 58, an. 1 от  ППЗOП  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. 

Въз  основя  на  гореизложеното  комисиятя  обективиря  следните  свои  

РЕШЕИИЯ: 

Възлягя  на  председятеля  на  комисиятя  дя  изготви  докляд  зя  резултятите  от  
ряботятя  на  комисиятя  на  възложителя, в  едно  с  Протоколи  1 и  2, зяедно  с  цялятя  
документяция  от  ряботятя  на  комисиятя. 

Този  протокол  е  съставен  на  13.07.20 18 г. и  се  подписа  от  Председателя  на  
комисията  и  от  нейните  членове  на  дата  13.07.2018 г., както  следва: 

Председятел: 

/ Д. Ивянов  / 

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  съададен  е  рамките  на  Д6ФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017  г. no проект  „Обноеяеане  и  модернизация  на  HЧ  

„ Христо  ботее  - 1872 ; rp. Hoeu пазар'; който  се  осъщестеяеа  с  финансовата  подкрепа  нa подмяриа  7.2. „Инеестиции  е  

създаеането, подобряването  или  разширяването  на  всичии  еидове  мапиа  no мащаби  инфраструктура"om мярка  7„Осноени  

услуги  и  обновяване  на  cenama е  сепските  район  or Програмата  30 разеитие  на  сепсиите  райони  30 периода  2014 -2020 г. , 

съфинансирана  or Ееропейския  земедепски  фонд  30 разеитие  нa сепските  райони. Цяпата  отгоеорност  30 сьдържанието  на  

пубпикацията  се  носи  or HЧ „ Христо  ботее  -1872", гр. Ноеи  пазар  и  при  никакеи  опстоятелстеа  не  може  да  се  счита, че  този  

документ  отразяеа  официалното  становище  на  Ееропейсиия  съюз  и  Управляеащия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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