РЕШЕНИЕ
№ 001/13.08.2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
открита процедура 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”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 04907-20180001, открито с Решение № 001 от 04.04.2018 г. на председателя на НЧ „Георги Кондолов
1914“- гр. Царево и протоколи на Комисията, назначена със Заповед № 21/10.05.2018 г. на
председателя на НЧ „Георги Кондолов 1914“- гр. Царево и като взех предвид констатациите и
мотивите на Комисията, които възприемам изцяло, както и въз основа на преглед на
документацията и класиране на предложенията в процедурата, които са ми представени с
доклад и протоколи от работата на Комисията, извършени по критерия за оценка на
предложенията „оптимално съотношение качество/цена” за Обособена позиция № 1, 2, 3 и
най-ниска цена за Обособена позиция № 4,5,и 6 и които приемам изцяло,
РЕШИХ:
I. Обявявам класиране на постъпилите оферти, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ И
СЦЕНИЧНИ КОНСТРУКЦИИ”
На първо място: Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със
седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000,
район р-н Средец, представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА, с оферта с вх.№
17/09.05.2018 г. 12:11 часа, с комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК
201190219,
със
седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ
ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ
ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г. 15:00 часа, с
комплексна оценка КО= 93.44 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИЛЕЖАЩО
СЦЕНИЧНО ОБОРУДВАНЕ”
На първо място: участник "ВАХС" ЕООД, ЕИК 831213004, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1574,район Слатина, бул."Асен Йорданов" No 9, представлявано от
ХРИСТО МАТЕЕВ АБАДЖИЕВ, с оферта с вх.№ 15/09.05.2018 г. 12:07 часа, с комплексна
оценка КО= 99.77 точки.
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На второ място: Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със
седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000,
район р-н Средец, представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА, с оферта с вх.№
17/09.05.2018 г. 12:11 часа, с комплексна оценка КО= 94 точки.
На трето място: Участник "АВАНГАРД МОТО 5" ЕООД, ЕИК 204682109, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618,район р-н Овча купел, бул. Монтевидео No 19, ет. 5, ап.
29, представлявано от РОСИЦА ТОДОРОВА ЧАЛЪКОВА, с оферта , с вх.№ 12/09.05.2018 г.
11:47 часа, с комплексна оценка КО= 92.93 точки.
На четвърто място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК
201190219,
със седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ,
КРУМ ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН
НАУМОВ ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г.
15:00 часа, с комплексна оценка КО= 86.30 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И
ЕКРАН”
На първо място: участник "СМАРТ СОФТ" ЕООД, ЕИК 832069304, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1233, район р-н Сердика, ж.к. Банишора, ул. Козлодуй No 98,
представлявано от Румен Тодоров Трифонов, с оферта с вх.№ 13/09.05.2018 г. 12:05 часа, с
комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със
седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000,
район р-н Средец, представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА, с оферта с вх.№
17/09.05.2018 г. 12:11 часа, с комплексна оценка КО= 88.55 точки.
На трето място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК
201190219,
със
седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ
ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ
ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г. 15:00 часа, с
комплексна оценка КО= 78.93 точки.
OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ КОСТЮМИ С ОБУВКИ
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ - ЖЕНСКИ БИТОВ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ”
На първо място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 201190219,
със
седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ
ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ
ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г. 15:00 часа, с
комплексна оценка КО= 100 точки.
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OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ”
На първо място: Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със
седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000,
район р-н Средец, представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА, с оферта с вх.№
17/09.05.2018 г. 12:11 часа, с комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 201190219,
със
седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ
ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ
ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г. 15:00 часа, с
комплексна оценка КО= 80.95 точки.
OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ ЗАВЕСИ”
На първо място: Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със
седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000,
район р-н Средец, представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА, с оферта с вх.№
17/09.05.2018 г. 12:11 часа, с комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК
201190219,
със
седалище и адрес на управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ
ПОПОВ No 1, представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ
ЯКИМОВ, ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ, с оферта с вх.№ 18/09.05.2018 г. 15:00 часа, с
комплексна оценка КО= 97.95 точки.
II. Определям за изпълнител 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”, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ И СЦЕНИЧНИ
КОНСТРУКЦИИ”

Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със седалище и адрес
на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000, район р-н Средец,
представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА.
Мотиви: Офертата на "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД,, гр. София, в пълна степен
съответства на предварително обявените от Възложителя изисквания за технически
възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока
комплексна оценка: 100 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИЛЕЖАЩО СЦЕНИЧНО
ОБОРУДВАНЕ”
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Участник "ВАХС" ЕООД, ЕИК 831213004, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1574,район Слатина, бул."Асен Йорданов" No 9, представлявано от ХРИСТО МАТЕЕВ
АБАДЖИЕВ.
Мотиви: Офертата на "ВАХС" ЕООД,, гр. София, в пълна степен съответства на
предварително обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е с найоптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока комплексна оценка: 99.77 т.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И
ЕКРАН”

Участник "СМАРТ СОФТ" ЕООД, ЕИК 832069304, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1233, район р-н Сердика, ж.к. Банишора, ул. Козлодуй No 98,
представлявано от Румен Тодоров Трифонов.
Мотиви: Офертата на "СМАРТ СОФТ" ЕООД гр. София, в пълна степен съответства
на предварително обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е с найоптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока комплексна оценка: 100 т.
OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ КОСТЮМИ С ОБУВКИ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛИ - ЖЕНСКИ БИТОВ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ”

Участник „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 201190219, със седалище и адрес на
управление гр. София 1164,район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ ПОПОВ No 1,
представлявано от ИВАН РАДОСЛАВОВ ГРАДИНАРОВ, АСЕН НАУМОВ ЯКИМОВ,
ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ НАЙДЕНОВ,
Мотиви: Офертата на „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД гр. София, в пълна степен
съответства на предварително обявените от Възложителя изисквания за технически
възможности и е с най-ниска цена, получила е най-висока комплексна оценка: 100 т.

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ”

Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със седалище и адрес
на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000, район р-н Средец,
представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА.
Мотиви: Офертата на "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД,, гр. София, в пълна степен
съответства на предварително обявените от Възложителя изисквания за технически
възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока
комплексна оценка: 100 т.

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ ЗАВЕСИ”

Участник "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831252990, със седалище и адрес
на управление област София (столица), община Столична,гр. София 1000, район р-н Средец,
представлявано от ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА.
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Мотиви: Офертата на "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД,, гр. София, в пълна степен
съответства на предварително обявените от Възложителя изисквания за технически
възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока
комплексна оценка: 100 т
III. УЧАСТНИЦИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
III.1. „Екселор Атракциони“, гр. София представлявано от Магдалена Василева,
съставено от ‘Екселор холдинг груп“
ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр.София, ул.Богатица № 20, вх. Б, ет.1, ап. 20,представлявано от Магдалена Василева и
„Цветина -92“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Розова долина №
26, представлявано от Цветина Величкова
Мотиви: С Протокол № 1 от 10.05.2018 г. на участникът са изискани допълнително
документи, относно липса, непълнота или несъответствие на информацията в документите за
подбор. Протоколът е изпратен на участника на електронна поща, подписан с електронен
подпис. Получаването на Протокол № 1 от 10.05.2018 г. е потвърдено от участника чрез
потвърдителен имейл.
В законоустановения срок участникът „Екселор Атракциони“, гр. София, съставено от
‘Екселор холдинг груп“ ЕООД и „Цветина -92“ ООД, не е входирал допълнителни
документи.
Поради горното и поради това, че от посочената информация в първоначално
предоставените документи не може да се установи наличието на изискуемия по поръчката
опит, а именно: „Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни
с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата за ОП 2, ОП 3 и ОП 5 и съответно да се прецени дали участникът отговаря на
критериите за подбор“ и на основание чл. 107 т.1 от ЗОП, участникът „Екселор Атракциони“,
гр. София се отстранява от по – нататъшно участие в процедурата за всички обособени
позиции, за които е подал оферта.
III.2. „Форте Мюзик“ ООД, гр.Благоевград,със седалище и адрес на управление:
гр.Благоевград, ул. Илинден № 8, представлявано от Емил Борисив Янакиев и Васил
Борисов Янакиев
Мотиви: С Протокол № 1 от 10.05.2018 г. на участника са изискани допълнително
документи, относно липса, непълнота или несъответствие на информацията в документите за
подбор.Протоколът е изпратен на участника на електронна поща, подписан с електронен
подпис. Получаването на Протокол № 1 от 10.05.2018 г. е потвърдено от участника чрез
потвърдителен имейл.
В ПРОТОКОЛ № 1 от 10.05.2018 г., е констатирано, че ЕЕДОП не е цифрово подписан от
всички задължени лица, съгласно съгласно чл. 40 от ППЗОП.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни участникът„Форте
Мюзик“ ООД е представил допълнителни документи. Новопредставеният, с допълнителните
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документи, ЕЕДОП е подписан единствено от Емил Борисов Янакиев. Поради това, че
ЕЕДОП не е подписан от другия управител Васил Борисов Янакиев не може да се прецени
дали за участника е налице, някое от основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал.
1 от ЗОП, свързани с личното състояние на лицето.
Въз основа на горното, участникът „Форте Мюзик“ ООД, гр.Благоевград се
отстранява от по-нататъшно участие от процедурата за ОП 1, 2, 3,4, 5 и 6 , на основание
чл. 107, т.2. буква „а“ от ЗОП, тъй като е представена оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.

III.3. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,гр.Русе, ул. Тулча № 15, представлявано от Петър
Иванов Петров.
Мотиви: С Протокол № 1 от 10.05.2018 г. на участника са изискани допълнително
документи, относно липса, непълнота или несъответствие на информацията в документите за
подбор.Протоколът е изпратен на участника на електронна поща, подписан с електронен
подпис. Получаването на Протокол № 1 от 10.05.2018 г. е потвърдено от участника чрез
потвърдителен имейл.
Участникът е подал само един електронен ЕЕДОП, въпреки отразените
констатации в Протокол № 1 от 10.05.2018 г., който са били за всяка обособена позиция
отделно. Нарушени са разпоредбите на чл. 47 ал. 10 от ППЗОП , според който, когато
критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска
представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата. В настоящата процедура критериите за
подбор по всяка обособена позиция не са еднакви, поради което е следвало да се представят
отделни ЕЕДОП-и за всяка една обособена позиция.
Следва да се спазва и изискването на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
във връзка с § 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1
април 2018 г., според което участниците следва задължително да представят ЕЕДОП в
електронен вид, в случая за всяка обособена позиция отделен електронен ЕЕДОП.
В електронният ЕЕДОП, в част IV: „Критерии за подбор”, участникът се е ограничил
единствено до попълването на Раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор”, което
е неприложимо. Възложителят не е посочил в обявлението и в документацията за поръчката,
че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без
да трябва да я попълва в друг раздел на част IV. Като не е попълнена никаква друга
информация относно критериите за подбор за всяка от обособените позиции, участникът е
допуснал нарушение, тъй като не може да се прецени, дали икономическият оператор
отговаря на предварително зададените условия.
Представените хартиени варианти на ЕЕДОП се различават от електронният по
информацията, която съдържат. В тях са попълнени част IV: „Критерии за подбор”, с
информацията относима към поръчката. Поради това, че подаването на електронен ЕЕДОП е
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задължително, считано от 1 април 2018 г., информацията в него е основна и с приоритет, пред
представената информация в ЕЕДОП на хартиен носител, поради което не може да се приеме,
че подаването на хартиен ЕЕДОП замества електронният такъв.
Освен това, от представената предварително информация не може да се установи дали
участникът е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
поръчката, за Обособена позиция № 2.
Участникът „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,гр.Русе, не е предоставил отделен електронен
ЕЕДОП за обособена позиция № 2, не е предоставен и ЕЕДОП на хартиен носител, а се е
ограничил единствено до попълването на Раздел α в електронният.
Вземайки предвид горното на основание чл.107, т.1 от ЗОП, поради това, че
участникът не отговаря на поставените критерии за подбор относно ОП 2 „Доставка и
монтаж на прилежащо сценично оборудване” и на основание чл. 107, т.2., букава „а“,
поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за останалите обособени позиции, за които е подадена
оферта,се отстранява „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, гр.Русе от участие в процедурата
за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП6.

III.4. "ВАХС" ЕООД, ЕИК 831213004, със седалище и адрес на управление: гр. София
1574,район Слатина, бул."Асен Йорданов" No 9, представлявано от ХРИСТО МАТЕЕВ
АБАДЖИЕВ
Мотиви: Техническите параметри на посочените от участника в техническото
предложение стоки за доставка, не отговарят на минималните технически изисквания на
Възложителя, одобрени с Документацията. Поради това се стига да оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия на поръчката.
Покривната конструкция 8 x 6 m не отговаря на техническите изисквания на Възложителя,а
именно: изискването на Възложителя е за доставка на покривна конструкция с външни
габаритни размери ширина 8,2 м и дълбочина 5,8 м. Предложената от участника покривна
конструкция е с вътрешни габаритни размери ширина 8,213 и дълбочина, 6,580 м. Поради,
горното техническото предложение на участника „ВАХС“ ЕООД, гр. София за ОП 1 не се
допуска до оценка.
На основание чл. 107, т.2 , буква „а“ от ЗОП, тъй като е представена оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участникът се отстранява
от процедурата за Обособена позиция № 1.

На основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка
с класираниите на първо място и обявени за изпълнители участници,за съответната
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обособена позиция, при условията на подадената и разгледана от комисията оферта и в срока
по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договорите, участниците следва
да представят:
1. Документите, изискуеми по чл. 67, ал. 6 от ЗОП – актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отсраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор (съобразно Раздел III, от Документацията)
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) % от стойността на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума;
б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се предостави от
името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува
в профила на купувача.
Докладът, протоколите от работата на Комисията и решението са публикувани на адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/otkritaprotzedura/item/1865-chitalishte
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от Закона за
обществените поръчки пред Комисията по защита на конкуренцията, в десетдневен срок от
получаването му.

Възложител:
Донка Прокопова
Председател на Народно читалище
„Георги Кондолов-1914“
Гр.Царево
Подписът е заличен на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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