
УТВЪРДИЛ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯГШШ^№)РГИЕВА -ПАУНОВА
ДИРЕКТОНАДШ
(съгласно Заповед ^Г^Д -̂̂ Ш8Щ|р014 г. за делегиране на
правомощия)

П Р О Т О К О Л №2

Днес 09.03.2015 г. в изпълнение на Заповед № РД 9К-17/20.02.2015 г. на упълномощения
възложител, съгласно Заповед № РД 09-905/18.11.2014 г. на министъра на културата в сградата на
Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 17 комисия в състав:

Председател: арх.Иван Мечкунов - държавен експерт в Дирекция „Управление на собствеността"
Членове:
1. Зорница христова - главен юрисконсулт в Дирекция „Правно обслужване и обществени

поръчки"
2. арх. Елена Врабчева - главен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни

изкуства",
се събра, за да продължи работа (в закрито заседание) по оценката и класирането на допуснатите оферти
за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, обявена с публична покана № 24-
05-9/05.02.2015 г. в Регистъра на обществените поръчки, с предмет: „Доставка на оборудване (изложбени
пана и постаменти) за експозиционни зали в Национален музеен комплекс - гр. София, кв. 500,
местност Центъра".

Комисията започна своята работа в 10:30 часа.
На предишното заседание, комисията взе решение на основание чл. 40, ал. 4 от Вътрешните

правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в администрацията
на Министерството на културата да изпрати писмо на участника „Панов" ЕООД, с което да изиска от
същия да представи в петдневен срок подробно писмено разяснение, относно възможността за
изпълнение на поръчката, във връзка с предложения от „Панов" ЕООД срок — 3 (три) календарни дни,
предвид значителния брой артикули - 90 бр. пана и 168 бр. постаменти за скулптури и сроковете на
изпълнение на обществената поръчка предложени от останалите участници.

Председателят на комисията приложи изпратеното писмо, изх. № ИП-1/25.02.2015 г. до „Панов"
ЕООД към досието на пръчката (копие от писмото и факсимиле, че същото е изпратено и по факс до
„Панов" ЕООД, за по-голяма оперативност при работата на комисията).

Комисията продължи своята работа, като установи следното:
1. С писмо вх. № 26-00-195 от 04.03.2015 г. от участника „Панов" ЕООД е получено писмено

разяснение, в която обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката, а именно:
При изпълнението на обществената поръчка в частта срок на доставка, „Панов" ЕООД,

разяснява, че същият е формиран на базата на следните обстоятелства:
За нуждите на качественото изпълнение на обществената поръчка участникът ще назначи лице,

което ще отговаря за комуникацията с Възложителя, като осъществява редовни контакти с
предложеното лице за контакт от Възложителя. Лицето, назначено от „Панов" ЕООД ще предава и ще
изисква информация за процеса на изпълнение на договора до Координатора на проекта.
Координаторът има отговорност да подготвя изходящата документация към Възложителя, да прави
заявки и изпраща нареждания до ръководителя на групата монтажисти, които ще извършат монтажа.

Участникът „Панов" ЕООД счита, че началната фаза на изпълнение на поръчката е
оповестяването на Изпълнителя от страна на Възложителя с излизането на решението за класиране. В
периода до сключване на договора „Панов" ЕООД ще осъществи контакт с производителя на
предложеното за доставка и монтаж оборудване - т.нар. „информационен период".

В рамките на срока за сключване на договора за изпълнение „Панов" ЕООД ще организира
работата си в две направления „счетоводно" и „търговско". Счетоводният отдел ще набавя изискуемите
документи, а търговския отдел ще изпълнява поръчката.
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„Панов" ЕООД декларира, че срокът да доставката и монтажа на оборудването е 3 (три)
дни франко Национален музеен комплекс, гр. София. Срокът за доставка и монтаж е
образуван на базата на опита на „Панов" ЕООД и уверението на фирмата производител, че
стоките ще бъдат изработени в рамките на 5 (пет) дни. Следва разяснение за притежавания
от „Панов" ЕООД автопрак и сключени договори с външни транспортни фирми.

„Панов" ЕООД смята, че изпълнението на поръчката обхваща четири етапа -
изработка, доставка, монтаж и обработка на цялостната документация за отчитане на
проекта.

Участникът представя подробен график за изпълнение на предмета на поръчката,
включващ срок за доставка и монтаж (в табличен вид), както следва:

№ Дейност Пачален срок на
започване на
изпълнението

Краен срок на
приключване на

изпълнението

Забележка

1. Изработка на пана и
постаменти

Денят, следващ
оповестяване на
решението за
класиране на
Изпълнителя

До 5 дни, времето
необходимо за
набавяне на
изискуемите
документи за
сключване на
договора

Имаме уверението на
фирмата производител,
че разполага с
необходимите заготовки
за започване на
изработката на 98 бр.
изложбени пана и 168 бр.
постаменти за скулптури,
и че технологичното
време за изработката им
е от 3 до 5 дни

2. Доставка Денят, следващ
дата на сключване
на договора

До 8 часа Времето за доставка
(транспорт) на
оборудването е
осреднено около 7 часа в
направление Варна -
София и е предвиден 1
час за разтоварване на
оборудването.

3. Монтаж След доставката на
оборудването по
дадената
техническа
спецификация

До 2 дни след
доставката на паната
и постаментите.

Екипи на фирмата ще
сглобят изложбените
пана и постаменти за
скулптури.

4. Обработване на
документацията и
финализиране на
изпълнението на
поръчката

Веднага след
сключването на
договора

До края на последния
ден, в който ще се
извършва монтажа на
оборудването.

Паралелно с
изпълнението на
доставката и монтажа,
техническият сътрудник
ще изготви всички
необходими
документи,съпътстващи
качественото и коректно
изпълнение на договора
за доставка и монтаж.

Следва информация за фирмата производител на паната и постаментите. Информация,
че доказателства за резултата от сключени и изпълнени договори на „Панов" ЕООД в срок З
дни могат да бъде открити на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки.
Информация за екипите, с които разполага „Панов" ЕООД за изпълнение на поръчката (брой
екипи и разпределените в тях хора, начин на действие при доставката и монтажа, брой
часове за извършване на отделните работи и т.н).

Писменото разяснение завършва с гаранции, че „Панов" ЕООД ще изпълни предмета
на поръчката за срок от 3 (три) календарни дни.
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Към обяснението за приложени следните документи: 1. Декларация за срок за
изработка на артикулите от фирма „Новел" ООД, че срокът за изработка 90 бр. изложбени
пана и 168 бр. постаменти за скулптури е 5 дни, от датата на подаване на заявката от
„Панов" ЕООД; 2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил; 3. Договор със
транспортна фирма.

След като комисията се запозна подробно с представеното от „Панов" ЕООД писмено
разяснение, относно възможността за изпълнение на поръчката за срок - 3 (три) календарни
дни, направи следните заключения:

Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писменото
обяснение, комисията приема същата за необективна и необоснована. Участникът не доказва
наличието на обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава предложения срок от З
дни за изпълнение на предмета на поръчката. В представеното писмено обяснение има
разминава в срокове за изпълнение на поръчката, като участникът сам описва, че за
изработката на изложбените пана и постаменти за скулптури е необходимо технологично
време - 5 дни. Същото се доказва и от приложената декларация от фирма „Новел" ООД, че
срокът за изработка 90 бр. изложбени пана и 168 бр. постаменти за скулптури е 5 дни, от
датата на подаване на заявката от „Панов" ЕООД.

Нелогичен и неправилен е извода на „Панов" ЕООД, че след оповестяването на
Изпълнителя от страна на Възложителя с излизането на решението за класиране, в периода до
сключване на договор с участникът класиран на първо място, участникът „Панов" ЕООД ще
осъществява контакт с производителя и ще работи по изпълнение предмета на поръчката, тъй
като срокът за сключване на договор не е нормативно определен, което не кореспондира с
изявлението на „Панов" ЕООД за изпълнение в рамките на 3 дни.

Представените от „Панов" ЕООД обяснения за разпределението на работа по поръчката
на два отдела и т.н. е вътрешноорганизационна политика на фирмата и не е от значение при
избор на изпълнител, и комисията не може да я вземе под внимание.

Също така наличието и/или липсата на собствен автопарк не е изискване към
участниците, а и не може да обоснове предложения срок на изпълнение от 3 календарни дни.

С оглед изложеното, комисията намира, че в представеното писмено разяснение (като и
техническото предложение) от „Панов" ЕООД не може да бъде прието за обективно, а
предложеният срок за изпълнение на поръчката от участника за реален и обоснован, поради
което „Панов" ЕООД не се допуска за по-нататъшно участие в процедурата.

Допуснати до по-нататъшно участие в процедурата са следните участници:
1. „Добрина ' 90 Пеев и сне";
2. „АМО"ЕООД;
Комисията извърши оценяване на допуснатите оферти по предварително обявените

критерии от възложителя - „икономически най-изгодна оферта", включваща следните
показатели:

1. Предлагана цена /Ц/ до 80 т.
2. Срок на доставка /С/ до 20 т.
Максималната оценка по технически показатели е 100 точки.

Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула:
КО= Ц+С където:

1. Показател Ц - предлагана цена
Оценката на участниците по показателя се изчислява по формулата:
Ц (точки) = 80 х (Цтш/Пл ), където:
Цтш е най-ниската предложена цена;
Ц* е предлаганата цена от съответния участник.

2. Показател С - Срок на доставка в календарни дни
Оценките на участниците по показателя се изчислява по формулата:
С (точки) = 20 х (Стт/С!), където:
Ст;п е най-ниският срок на доставка в календарни дни;
С, е предлагания срок на доставка от съответния участник.



На основание чл. 101г, ал. 4, от ЗОП комисията разгледа офертите и извърши оценяване
по техническите показатели 1 и 2 както следва:

№
1.

2.

Участник
„Добрина ' 90 Пеев
и сие"

„АМО" ЕООД

Показател Ц
61975.00лв. без ДДС

62 999.00 лв. без ДДС

Показател С
45 календарни дни

20 календарни дни

След оценяване на офертите по всички показатели, комисията състави следната
таблица:

№

1.

2.

Име на участник

„Добрина ' 90 Пеев и сие"

„АМО" ЕООД

Точки по
показател Ц

80 т.

78.7 т.

Точки по
показател С

8.9 т.

20 т.

Комплексна
оценка по

показатели Ц и С

88.9 т.

98.79 т.

Комисията, съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 4, от ЗОП, класира участниците по
следния начин:

1-во място - „АМО" ЕООД - 98.7 точки
2-ро място - „Добрина ' 90 Пеев и сие"- 88.9 точки

Комисията счита, че предложеният и класиран на първо място участник - „АМО"
ЕООД отговаря на предварително обявените от възложителя условия за изпълнение на
поръчката, представената оферта отговаря на обявените условия и същата е в съответствие с
документацията, както и че са защитени интересите на Възложителя и предлага да бъде
сключен договор.

Комисията изготви настоящия протокол на 09.03.2015 г. и на основание чл. 101г, ал. 4
от ЗОП, предава същия и цялата документация по проведената обществена поръчка по чл.
101 г, ал. 1 от ЗОП, обявена с публична покана № 24-05-9/05.02.2015 г. в Регистъра на
обществените поръчки с предмет: „Доставка на оборудване (изложбени пана и постаменти)
за експозиционни зали в Национален музеен комплекс - гр. София, кв. 500, местност
Центъра" на възложителя за одобряване.

Комисия в състав:

Председател:

арх. Иван Мечкунов - държавен експерт д-ция „УС"

Членове:
Зорница Христова - гл. юрисконсулт, д-ция „ПООП"
арх. Елена Врабчева - гл.експерт, д-ция „КНМИИ"


