
УТВЪРДИЛ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЖ/ШДДА ГШЙЕТИЕВА -
ПАУНОВА ДИРЕНТО тафй^шдая пооп
(съгласно Заповед ДщОР-^ОЗ^ЙДТ^ОН г. за
делегиране на право»

П Р О Т О К О Л № 1

Днес 23.02.2015 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 да разгледа, оцени и класира постъпилите 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".

За дата и часа на отваряне на постъпилите оферти е публикувано съобщение в профила
на купувача, а участниците са уведомени с писмо изх. № 24-05-98 19.02.2015 г., изпратено
по факс и електронна поща. Комисията започна своята работа в 10:30 часа. На публичното
заседание се яви само представител на участника „АМО" ЕООД - Мариета Бешева - Митова
- управител на „АМО" ЕООД.

Представителят на участника попълни данните си в присъствен лист, неразделна част
от досието на поръчката.

Комисията констатира, че в деловодството на Министерство на културата са
постъпили в законоустановения срок 4 (четири) оферти, както следва:

1. „Панов" ЕООД, гр. Варна, ул. „Ян Хунияди" № 31, офис 306, вх. 15-00-16/17.02.2015
г. - 13:49 часа;

2. „Добрина ' 90 Пеев и сие" ООД, гр. София, кв. „Надежда - Военна рампа - запад",
п.к. 1220, ул. „Илиенско шосе" № 2А, вх. № 15-00-17/17.02.2015 г. - 15:46 часа;

3. „Елкомпютърс" ООД, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Йорданка
Чанкова"№ 10, вх. № 15-00-18/17.02.2015 г. - 16:37 часа;

4. „АМО" ЕООД, гр. София 1715, ж.к. „Младост 4", бл 601, магазин „АМО", вх. № 15-
00-19/17.02.2015 г. - 17:18 часа.

След получаване на цитираните оферти членовете на комисията попълниха декларация
по чл.101г, ал.2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.35, ал.1,т.2 и 3 от ЗОП.

Комисията реши да отвори офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на
възложителя, като обяви ценовите предложения и предостави на представител на
присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения съгласно
разпоредбите на чл. 101г, ал.З от ЗОП, както следва :

1. „Панов" ЕООД - ценово предложение в размер на 59 000.17 лева без ДДС (петдесет
и девет хиляди лева и седемнадесет стотинки) без ДДС .

2. „ДобршнГРО Пеев и сие" ООД - ценово предложение в размер на 61 975 лева (шестдесет
и една хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.

3. „Елкомпютърс" ООД - ценово предложение в размер на 59 002.90 лева (петдесет и девет
хиляди и два лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
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4. „АМО" ЕООД - ценово предложение в размер на 62 999.00 лева (шестдесет и две хиляди
деветстотин деветдесет и девет) без ДДС.

Техническите и ценови предложения на участниците бяха предоставени и подписани от
Мариета Бешева - Митова - управител на „АМО" ЕООД.

С извършване на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.

Комисията продължи работа в закрито заседание по разглеждане и оценка на
постъпилите оферти, както следва:

1. „Панов" ЕООД:
Комисията установи, че в началото на офертата е приложен списък на представените

документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, че са
представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната
документация за участие и условията на публичната покана. Беше извършена служебна
справка относно вписаните обстоятелства за търговеца, съгласно ЕИК 103785856 на
участника от Агенция по вписванията, удотоверяващи, че дружеството е вписано в
Търговския регистър с цитирания ЕИК. Представени са изискуемите административни
документи за участие в процедурата. В офертата се съдържа декларация за списък на
договорите изпълнени през периода 2012-2013г., както и 3 (три) броя референции за добро
изпълнение, декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, техническо и
Ценово предложение.

Предложен е срок на валидност на офертата 90 календарни дни.
Комисията установи, че срокът за изпълнение на обществената поръчката, предложен от

„Панов" ЕООД е 3 (три) календарни дни, а предлаганата от него цена, съгласно ценовото
предложение е в размер на 59000.17 лева без ДЦС (петдесет и девет хиляди лева и
седемнадесет стотинки).

Комисията констатира, че срокът предложен за изпълнение на обществената поръчка от
„Панов" ЕООД е фиксиран на 3 (три) календарни дни, което е 10 пъти по-кратък срок от
средната стойност на предложенията на останалите участници „Добрина" 90 Пеев и сие"
ООД - 45 (четиридесет и пет) календарни дни и „АМО" ЕООД е 20 (двадесет) календарни
дни.

Съгласно условията на документацията, срокът за изпълнение на обществената поръчка,
фигурира като показател за избор в методиката за оценка на постъпилите оферти при
класирането на участниците за изпълнител на поръчката.

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 „Панов" ЕООД, с което да изиска от
участника да представи в петдневен срок подробно писмено разяснение, относно
възможността за изпълнение на поръчката съгласно предложения срок от 3 (три)
календарни дни, предвид значителния брой на артикулите, предмет на поръчката - 90 бр.
пана и 168 бр. постаменти за скулптури.

2.„Добрина ' 90 Пеев и сие" ООД:
Комисията установи, че в началото на офертата е приложен списък на представените

документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, че са
представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната
документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил
удостоверение от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския
регистър с ЕИК 200917798, поради което бе извършена служебна справка относно
вписаните обстоятелства за търговеца. В офертата се съдържа декларация за списък на
договорите изпълнени през периода 2012-2014г., декларация за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; техническо и ценово предложение.

Предложен е срок на валидност на офертата 90 календарни дни.



Комисията установи, че срокът за изпълнение на поръчката, съгласно Техническо
предложение на участника „Добрина'90 Пеев и сие" ООД е 45 (четиридесет и пет)
календарни дни, а стойността предложена от участника възлиза на 61 975 лева (шестдесет и
една хиляди деветстотин седемдесет и пет лева).

Комисията констатира, участникът отговаря на условията за участие в процедурата,
техническото и ценовото му предложение са съобразени с изискванията на възложителя,
поради което го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

3.„Елкомпютьрс" ООД
Комисията установи, че в началото на офертата е приложен списък на представените

документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, че са
представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната
документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил
разпечатка от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския регистър с
ЕИК 202869430, поради което бе извършена служебна справка относно вписаните
обстоятелства за търговеца. Представените в офертата документи са в срок на валидност и с
тях се доказва, че участникът отговаря на минималните изисквания за участие в процедурата. В
офертата се съдържа декларация за списък на договорите изпълнени през периода 2012-2013
г., Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; Техническо и Ценово
предложение.

Предложен е срок на валидност на офертата 90 календарни дни.
Комисията установи, че срокът за изпълнение на поръчката, съгласно Техническо

предложение на участника „Елкомпютърс" ООД е 30 (тридесет) календарни дни, а
стойността предложена от участника възлиза на 59 002.90 лева (петдесет и девет хиляди и
два лева и деветдесет стотинки).

Съгласно документацията за участие в процедурата (т.7.5., стр.2 от документацията)
изрично е разписано, че ако участниците представят документи на чужд език, те трябва да
бъдат придружени от превод на български език.

В документите за участие в процедурата за обществена поръчка представени от
„Елкомпютърс" ООД са приложени копия от пет (пет) документа на чужд език, с лошо
качество на копията. Към документите липсва превод на български език, във връзка с което
комисията не може да установи тяхното съдържание. Съгласно образеца на техническо
предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 3 от документацията за участие/
техническото предложение на участниците следва да е придружено от сертификат/и за
произход и качество на материала. Към техническото предложение на участника липсват
въпросните документи. Предвид обстоятелството, че нито Вътрешните правила за
планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в администрацията
на Министерството на културата, нито разпоредбите на глава „8а" от ЗОП предвиждат
механизъм за отстраняване на допуснати пропуски в офертите на участниците, комисията
няма правна възможност да изиска допълнително представяне на липсващи документи.

Във връзка с горното комисията взе решение участникът „Елкомпютърс" ООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително зададените условия на възложителя.

4.„АМО" ЕООД
Комисията установи, че в началото на офертата е приложен списък на представените

документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, че са
представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната
документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е представил ЕИК
831589871. В офертата се съдържа декларация за списък на договорите изпълнени през
периода 2012-2014 г. както и 8 (осем) броя референции за добро изпълнение. Декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; Техническо и Ценово предложение.



Беше установено от комисията, че срокът за изпълнение на поръчката, съгласно
Техническо предложение на участника „АМО" ЕООД е 20 (двадесет) календарни дни, а
стойността предложена от участника възлиза на 62 999.00 лева (шестдесет и две хиляди
деветстотин деветдесет и девет).

Предложен е срок на валидност на офертата 90 календарни дни.
Комисията констатира, участникът отговаря на условията за участие в процедурата,

техническото и ценовото му предложение са съобразени с изискванията на възложителя,
поради което го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията взе решение да продължи работа след получаване на писмено разяснение
от участника „Панов" ЕООД, относно предложения срок за изпълнение на поръчката.

Комисията изготви настоящият протокол на 26.02.2015 г.

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"


