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ДОКЛАД
З е т ЗЗЛД
ПО ЧЛ.60, АЛ.1 ОТ ППЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.106, а Лн- о т зо п

Настоящият доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.З и чл.106, ал.1 от ЗОП се
съставя по повод приключване работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
постъпили за участие в публично състезание с предмет „Доставка и монтаж на сценична
осветителна техника и осветителни тела за НЧ „Съзнание - 1926 г. в изпълнение на проект
„Модернизация на материално - техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане
на Н Ч „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.” и изготвените протоколи Протокол № 1 от 26.06.2018г. (приключен на 19.07.2018г.), Протокол № 2 от 30.07.2018г. (приключен на
03.08.2018г.) и Протокол № 3 от 08.08.2018г. (приключен на 13.08.2018г.) от дейността на комисия,
назначена със Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин - председател на ЧН на НЧ
„Съзнание- 1926г.“, във връзка с Решение № 3/04.06.2018 г. на д-р Росен Гацин - председател на ЧН на
НЧ „Съзнание-1926г.“ за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за НЧ
„ Съзнание - 1926 г. в изпълнение на проект „Модернизация на материално - техническата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „ Съзнание - 1926 г. “ - гр. Белослав “ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура “ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г. ”, обявление, публикувано в РОП с Ш 849788,
I.Състав на комисията:
Председател: Деница Тодорова - Зам. Кмет на община Белослав
Членове: 1. Иванка Димитрова - Гл. юрисконсулт на община Белослав
2. Йорданка Рашева - Главен експерт „ИПСД”
3. Севинч Неджибова Исмаилова - библиотекар в НЧ „Съзнание-1926г.“
4. Тонка Димитрова Георгиева - член на ЧН към НЧ „Съзнание-1926г.“
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Резервни членове:
1. Маргарита Георгиева Славова - касиер - счетоводител към НЧ „Съзнание-1926г.“
В състава на комисията не са настъпвали промени.
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П. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията.
Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин - председател на ЧН на НЧ „Съзнание-1926г.“
Ш . Кратко описание на работния) процес.
След изтичане срока за получаване на оферти, със Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин председател на ЧН на НЧ „Съзнание-1926г.“ е назначена комисията за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, с която е определил: Съставът на комисията и лицето определено за председател, място за
съхранение на офертите и други документи, свързани с обществената поръчка до приключване работата
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Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание- 1926г.а -гр . Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускат на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно
Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства т може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.
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на комисията;
Работата на комисията премина при стриктно спазване принципите на равнопоставеност и
недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност,
както и в съответствие с разпоредбите на чл.51- чл.59 от ППЗОП, във връзка с чл.103 и чл.104 от ЗОП.
Всеки един от членовете подписа декларация, с която декларира, че не е налице конфликт на интереси
с участниците в поръчката;
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IV. Участници в процедурата:
Оферта № 1 с вх. № 01 УТ-55/25.06.2018г., в 09:54 часа от „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, с адрес за
кореспонденция: гр. Варна, ул. ..Янош Хуняди“ № 69, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, ул. „Ген. Колев“ № 24, представлявано от Десимир Атанасов, тел. 052/615-053,
факс:052/615-053, e-mail: atanasov@cabletech-bg.com:
У.Действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, подали
оферти.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който .
длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на комисията
- Деница Тодорова;
На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, във връзка с чл.103 от ЗОП и след известяването на I
участниците в процедурата, председателят на комисията и назначената комисия декларираха !
съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията, съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и I
чл.51, ал.13 от ППЗОП.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти след като се убеди, че {
целостта и външния им вид отговарят на изискванията, съгласно нормативните разпоредби и ;
,
документацията за участие.
Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с нормативните
изискванията и започна да проверява представените опаковки от участниците съдържат ли всички :
документи по чл.47, ал.З от ППЗОП със съответните надписи и съдържание. При отварянето на офертите
председателят на комисията уточни, че поне трима от членовете на комисията трябва да подпишат
техническите предложения от офертите, както и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри".
\
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковките.
I
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УЕМотиви за допускане на участниците:
Комисията след отваряне на офертите, констатиране на съдържанието на опаковките и след
разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, констатира нередовности при
следните участници:
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„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД
Поради което Комисията продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,
след което допусна до отваряне на ценовите предложения следните участници:
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„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание -1 9 2 6 г.“- гр. Белослав”, по Договор Ns 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане наБФПпо подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно
Читалище «Съзнание -1 9 2 6 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.
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Действията на комисията са подробно описани в - Протокол № 1 от 26.06.2018г. (приключен
на 19.07.2018г.), Протокол № 2 от 30.07.2018г. (приключен на 03.08.2018г.) и Протокол № 3 от
08.08.2018г. (приключен на 13.08.2018г.)
УП.Класиране на участниците:
1-в0 място: ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с комплексна опенка 100 т. (сто точки).

VШ.Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник.
Комисията предлага изпълнението на обществената поръчка да се възложи на класирания на първо място
участник:
„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 24, представлявано от Десимир
Атанасов, тел. 052/615-053, факс:052/615-053, e-mail: atanasov@cabIetech-bg.com
На основание чл.60, ал.2 от ППЗОП към настоящия доклад се прилагат всички документи,
изготвени в хода на работата на комисията - Протокол № 1 от 26.06.2018г. (приключен на 19.07.2018г.),
Протокол № 2 от 30.07.2018г. (приключен на 03.08.2018г.) и Протокол № 3 от 08.08.2018г. (приключен на
13.08.2018г.) от дейността на комисия, назначена със Заповед № 12 от 26.06.2018г. на д-р Росен Гацин председател на ЧН на НЧ „Съзнание-1926г.“.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 13.08.2018 г.
На основание чл. 106, ал. 1 о т^ 0 Ц настоящият доклад да се представи на възложителя за утвърждаване.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание - 1926 г “ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването ш и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно
Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

