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ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 08.08.2018 год. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска
администрация Белослав, гр. Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, се проведе редовно и
предварително свикано от председателя заседание (чрез съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП) на
комисия, назначена със Заповед № 12 от 26.06.2018 г. на д-р Росен Гацин - председател на
Читалищно настоятелство на НЧ „Съзнание-1926 г.” за разглеждане, оценка и класиране на
оферти за участие в 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 вцдове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”,
Обявление публикувано в РОП с Ш 849788, се събра комисия в състав:
[
Председател: Деница Тодорова- Заместник кмет
Членове: 1. Иванка Димитрова- Гл. юрисконсулт в община Белослав
2. Йорданка Рашева - Гл.експерт в дирекция „ИПСД”
3. Севинч Неджибова Исмаилов- библиотекар в НЧ”Съзнание-1926г.”
4.
Тонка Димитрова Георгиева- член на Читалищното Настоятелство към
НЧ „Съзнание- 1926г.”
Резервни членове:
1. Маргарита Георгиева Славова- касиер- счетоводител към НЧ”Съзнание-1926 г.|
На заседанието присъстваха всички членове на комисията поради което резервни
членове не присъстваха.
Председателят откри заседанието.
Работата на комисията премина при следния дневен ред:
|
1. Публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците.
2. Закрито заседание за окончателна оценка на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
на допуснатите участници, определяне на комплексната оценка на участниците и определяне на
изпълнител.
3. Определяне на окончателна оценка на допуснатите участници и определяне на изпълнител.
Комисията пристъпи към точка първа от дневния ред. На публичното заседание не {
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присъстваха представители на участниците в процедурата.
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Въз основа на констатациите, изводите и мотивите, изложени подробно в Протоколи № 1
и 2, Комисията допусна до по-нататъшно разглеждане на офертите на следните участници:
’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД

.

Няма недопуснати до разглеждане на оферти на участници.
I

Преди да пристъпи към отваряне на ценовото предложение, в съответствие с чл. 57, ал. 3
от ППЗОП, комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по другия показател „Гаранционен срок“ (ГС) на допуснатия участник.
Председателят пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.
При отваряне на ценовата оферта, членовете на комисията удостовериха, че пликът с надпис
“Предлагани ценови параметри” е с ненарушена цялост, а предложената от участника цена за
изпълнение на поръчката са както следва:
1. ’’КЕИБЪЛ ТЕХ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген
Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69, I
представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел: 052/615-053, |
факс:052/615-053 ermail: atanasov@cabIetech-bg.com е предложил обща цена за
изпълнение на обществената поръчка в размер на 20 560 лева (двадесет хиляди
петстотин и шестдесет лева) без вкл. ДДС, съответно 24 672 лева (двадесет и i
четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева) с вкл. ДДС.
Комисията пристъпи към оценка на на ценовото предложение.
Финансова оценка (ФО) - „Предлагана цена без вкл. ДДС” - с максимален брой точки в [
комплексната оценка 80 т.
Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената цена
по следната формула:
ФО = ПЦмин /П Ц уч х80 = .........ш., където
ПЦмин е минимално предложена цена от участник в процедурата.
ПЦуч е предложената от оценявания участника цена за изпълнение на поръчката.
При оценката ще се използва )закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на тази оценка е 80 точки.
Участниците са:
- ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген
Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69, j
представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел: 052/615-053, факс:052/615-053
e-mail: atanasov@cabletech-bg.com:
Оценката е следната:
1. ’’КЕИБЪЛ ТЕХ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген |
.
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Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69,
представлявано от Десимир Неделчев Атанасов, тел: 052/615-053,
факс:052/615-053 е-рцЩ: atanasov@cabletech-bg.com е предложил цена от 20 560
лева (двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева) без вкл. ДДС, съответно
24 672 лева (двадесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева) с вкл.
ДДС, която е най-ниската предложена цена.
ФО = ПЦмин / ПЦуч х80 =(20 560/20 560) х 80= 80 т.
Участникът ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД по показател Финансова оценка получава 80 т.

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участниците, както
следва:
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = .......пи
Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при
максимален брой точки - 100.
1. ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген
Колев” №24, и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Януш Хуняди” №69,
представлявано
от Десимир
Неделчев Атанасов, тел:
052/615-053,
факс:052/615-053 e-mail: atanasov@cabletech-bg.com
Комплексна оценка (КО) КО = ГС + ФО = ....... пи е следната:
КО= 20+80= 100 пи
Комплексната оценка на ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД е 100.00 т. (сто точки).

Въз основа на гореизложеното и като обобщение комисията единодушно
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1. Въз основа на изложените по-горе резултати и получените комплексни оценки на|
основание изложеното до тук, комисията прави следното класиране на участниците:
1-во място: ’’КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД с комплексна оценка 100.00 т. (сто точки).

2. Комисията предлага на възложителя - председателя на Читалищно настоятелство на НЧ
„Съзнание-1926 г.”, да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с предмет
„Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за НЧ
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
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„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.” с класирания на първо място
участник "КЕЙБЪЛ ТЕХ” ООД с комплексна оценка 100.00 т. (сто точки).
Работата на комисията приключи и настоящият протокол е съставен и подписан от
членовете на комисията на 13.08.2018 г.
Резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени в доклад на
основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ .л.
(Деница Тодорова)

Подписите з настоящ^
документ са заличени
на основание чя.2, ал.2,
т.5 от ЗЗЛД ^ ^

Членове:
1..............................л ...................

(И ван^ Димитрова)

2 . „........................................
(Йордагр^ Рашева)
<С

3.......... ....................................
(Севинч Исмаилова)

(Тонка Георгиева)
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