ПРОТОКОЛ№3
Днес, 24.07.2018 г. , в сградата на НЧ „Георги Кондолов 1914“, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № 21/10.05.2018 г. на председателя на НЧ „Георги
Кондолов 1914“- гр. Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване включващо:
озвучителна техника, осветителна техника, електрозахранваща система и оборудване, за
нуждите на Народно читалище Георги Кондолов – 1914 гр. Царево, по обособени
позиции”, в следния състав:
Председател: Станка Димова – читалищен секретар на НЧ "Георги Кондолов 1914"
град Царево;
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Стоян Анастасов – ст.експерт „Информационно обслужване“ при ОАЦарево;
3.Недко Желязков -ст.експерт „ ПЕС” при ОА-Царево;
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове:
1. Валентина Валерианова-Матеева – касиер-домакин на НЧ "Георги Кондолов
1914" град Царево ;
2.Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС” при Община Царево;
3. Златка Димитрова –гл. счетоводител при ОА-Царево;

I. Комисията се събра със задача да отвори и оповести ценовите предложения по чл.57.
ал.3 от ППЗОП на допуснатите участници в процедурата.
На заседанието присъстваха представители на участниците, както следва:
 Станислава Николова Арсова, представител на „ВАХС“ ЕООД, упълномощена с
нотариално заверено пълномощно.
На основание, чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели на допуснатите участници за всяка обособена позиция.
Преди отваряне на ценовите оферта, членовете на Комисията се увериха, че
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците са с ненарушена
цялост.
На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП се пристъпи към отваряне на пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, за всяка обособена позиция и
се
оповести
ценовото
предложение,
както
следва:
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„ВАХС“ ЕООД, гр. София,
бул.Асен Йорданов № 9,
ПК 20,
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 1 –
„ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА
ПОКРИВНИ И
СЦЕНИЧНИ
КОНСТРУКЦИИ”;

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 2 –
„ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА
ПРИЛЕЖАЩО
СЦЕНИЧНО
ОБОРУДВАНЕ”;

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 3 –
„ДОСТАВКА НА
КОМПЮТЪРНО
ОБОРУДВАНЕ И
ЕКРАН”

Отстранени за ОП 1

„АВАНГАРД МОТО
5” ЕООД,адрес за
кореспонденция:
гр.Варна,
п.к.9008, УЛ.
Веселец № 37,

215 470 лева
без ДДС.

„Смарт Софт“
ЕООД,гр.София,
ул.Козлодуй № 98

9645.00
лева без
ДДС

„Динакорд-България“ ЕООД,гр.София,
бул. Искърско шосе № 7, ТЦ Европа,
сграда 10

70 893.90 лева без ДДС

„ВАХС“ ЕООД, гр. София,
бул.Асен Йорданов № 9,
ПК 20,

185 835 лева без
ДДС.

71 690.00 лева
без ДДС.

„ДинакордБългария“
ЕООД,гр.София,
бул. Искърско шосе
№ 7, ТЦ Европа,
сграда 10

184 992.64 без
ДДС

„Динакорд-България“ ЕООД,гр.София,
бул. Искърско шосе № 7, ТЦ Европа,
сграда 10

11 513.96 лева без ДДС

„Жокер Медиа
Рентал“
ООД,гр.София, ул.
Крум Попов № 1

„Жокер Медиа
Рентал“
ООД,гр.София, ул.
Крум Попов № 1

218 650 лева без
ДДС

„Жокер Медиа Рентал“
ООД,гр.София, ул. Крум
Попов № 1

13 300 лева без ДДС.
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ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 4 –
„ДОСТАВКА НА
СЦЕНИЧНИ
КОСТЮМИ С
ОБУВКИ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЖЕНСКИ БИТОВ
ТРАКИЙСКИ
КОСТЮМ”;

„Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София, ул. Крум Попов № 1

15 900 лева без ДДС.

„Динакорд-България“ ЕООД,гр.София, бул.
Искърско шосе № 7, ТЦ Европа, сграда 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
5 – „ДОСТАВКА НА
СЦЕНИЧНИ
ИНСТРУМЕНТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
6 – „ДОСТАВКА НА
СЦЕНИЧНИ ЗАВЕСИ”

„Жокер Медиа Рентал“
ООД,гр.София, ул. Крум
Попов № 1

14 571.40 лева без ДДС

18 000 лева без ДДС

„Динакорд-България“ ЕООД,гр.София, бул.
Искърско шосе № 7, ТЦ Европа, сграда 10

„Жокер Медиа Рентал“
ООД,гр.София, ул. Крум
Попов № 1

1791.65 лева без ДДС.

1829.10 лева без ДДС.

След отваряне и повестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници, Председателят на комисията благодари на присъстващите представители и
ги освободи.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовите оферти в закрито
заседание. След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието им с
документацията за участие и приложените образци на „Ценово предложение“ – образец
№ 6.
Ценовите оферти бяха разгледани отново по реда на постъпването им в община
Царево, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
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I.Участник „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София
по Обособена позиця №1 до оценяване и класиране.
II.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София
по Обособена позиця №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
I.Участник „АВАНГАРД МОТО 5” ЕООД:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
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Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „АВАНГАРД МОТО 5” ЕООД, по
Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
II.Участник „ВАХС“ ЕООД, гр. София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ВАХС“ ЕООД, гр. София, по
Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
III.Участник „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
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условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София
по Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
IV.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София
по Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
I.Участник „Смарт Софт“ ЕООД:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №3, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция № 3 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Смарт Софт“ ЕООД,, по
Обособена позиця №3 до оценяване и класиране.
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II.Участник „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №3 което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №3 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Динакорд-България“
ЕООД,гр.София по Обособена позиця №3 до оценяване и класиране.
III.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №3, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №3 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“
ООД,гр.София по Обособена позиця № 3 до оценяване и класиране.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
I.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
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Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №4, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №4 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София
по Обособена позиця №4 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:
I.Участник „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №5 което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №5 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София
по Обособена позиця №5 до оценяване и класиране.
II.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №5, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
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С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция №5 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София
по Обособена позиця №5 до оценяване и класиране.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:
I.Участник „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП №6 което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция № 6 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София
по Обособена позиця № 6 до оценяване и класиране.
II.Участник „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6 „Ценово предложение“ за ОП № 6, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация
по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са
включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за
Обособена позиция № 6 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на
условията на възложителя от документацията за участие в поръчката, поради което
единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Жокер Медиа Рентал“
ООД,гр.София по Обособена позиця № 6 до оценяване и класиране.
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Преди да пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници
комисията извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на чл.72, ал.1 от
ЗОП, за което състави приложение към настоящия протокол - таблица и установи, че
е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за следните участници:


„Смарт Софт“ ЕООД за обособена позиция № 3– „Доставка на
компютърно оборудване и екран”

Посоченият участник е предложил обща цена за изпълнение на предмета на
обществената поръчка за ОП 3, което предложение е с числово изражение, което
подлежи на оценяване и е повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Резултатите от
проверката са обективирани в табличен вид, както е посочено по-горе в протокола.
Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши
да изиска от:


„Смарт Софт“ ЕООД
за обособена позиция № 3– „Доставка на
компютърно оборудване и екран”

да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената от тях стойност на обща цена за изпълнение на предмета на
обществената поръчка за ОП 3, в срок от пет работни дни от получаване на
искането за това.
Предвид горното комисията единодушно реши, че ще продължи своята работа по
оценка на ценовите предложения на допуснатите кандидати по обособените позиции и
класиране на всички участници, след получаване на изисканите, на основание
настоящия протокол, подробни писмени обосновки за начина на образуване на
предложената обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка за ОП 3,
съгласно направената преценка по чл.72 от ЗОП, отразена в табличен вид – неразделна
част от настоящия протокол.
Настоящият протокол е изготвен на 26.07.2018 г. 15:45 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Станка Димова – ………………………………………..
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Членове: 1. Илина Ангелова – ……………………………………….
2. Стоян Анастасов – ……………………………………….
3. Недко Желязков ……………………………………………
4. Ирина Тодорова- ………………………………………….
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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