РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 30.03.2017 г.
ПОЛУЧИЛ: /п/
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 30.03.2017 г.,
след осъществен контрол по реда на чл.106 от ЗОП.
ПРОТОКОЛ№3
Днес, 30.03.2017 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-111/27.02.2017
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г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект
BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции”, в
следния състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево.
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Стоян Анастасов – ст.експерт „Информационно обслужване“ при
ОА-Царево;
Поради отсъствието на редовният член Стела Костадинова – мл.експерт „ПЕС” при
ОА-Царево, същата беше заменена от резервният член Ина Маврова – юрисконсулт 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 не присъстваха представители на участниците.
На основание, чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването
на офертите по другите показатели.
Преди отваряне на ценовата 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” по обособени позиции на допуснатите
участници и се оповестиха ценовите предложения, както следва:
№ 1 „Доставка на
електрически и магнитни
пособия“

„Темпус 2000“ ООД, София

27 680 (двадесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет)
лева без ДДС.
№2 „Доставка на мебели и
”АМО“ ЕООД, гр. София
„РС 1“ ЕООД, гр.София
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обзавеждане“
99 999 (деветдесет и девет
хиляди деветстотин
деветдесет и девет ) лева
без ДДС.
№ 3 „Доставка на театрално и
„Мели –М“ ООД, гр.
фолклорно облекло,
Пловдив.
музикални инструменти и
спортни пособия“
30 722 ( тридесет хиляди
седемстотин двадесет и два
) лева без ДДС.
№ 4 „Доставка на облекло,
„Мели –М“ ООД, гр.
включено в списъка по чл.12,
Пловдив.
ал.1 от ЗОП“.
5180 (пет хиляди сто и
осемдесет) лева без ДДС.

103 290 (сто и три хиляди
двеста и деветдесет) лева
без ДДС
„РС 1“ ЕООД, гр.София

31 119 (тридесет и една
хиляди сто и деветнадесет)
лева без ДДС.
„РС 1“ ЕООД, гр.София

5 360 (пет хиляди триста и
шестдесет) лева.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения, съобразно методиката
за оценяване на офертите. Разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП не е приложима към
настоящия случай, поради наличието на двама допуснати участника за Обособена
позици № 2,3 и 4 до оценка на ценовите предложения.
Обособена позиция №
„Темпус 2000“ ООД, София
№ 1 „Доставка на електрически и
магнитни пособия“

№2 „Доставка на мебели и
обзавеждане“

Коф = 27 680 х 50
27 680
Коф = 1 х 50
Коф = 50 точки

”АМО“ ЕООД, гр. София „РС 1“ ЕООД, гр.София
Коф = 99 999 х 50
99 999
Коф = 1 х 50

Коф = 99 999 х 50
103 290
Коф = 0,97 х 50
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Коф = 50 точки
№ 3 „Доставка на театрално и
фолклорно облекло, музикални
инструменти и спортни пособия“

„Мели –М“ ООД, гр.
Пловдив.
Коф = 30 722 х 50
30 722
Коф = 1 х 50
Коф = 50 точки

№ 4 „Доставка на облекло, включено в
„Мели –М“ ООД, гр.
списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП“.
Пловдив.
Коф = 5180х 50
5180
Коф = 1 х 50
Коф = 50 точки

Коф = 48,41 точки
„РС 1“ ЕООД, гр.София

Коф = 30 722 х 50
31 119
Коф = 0.99 х 50
Коф = 49.36 точки
„РС 1“ ЕООД, гр.София
Коф = 5180х 50
5 360
Коф = 0.97 х 50
Коф = 48.32 точки

След оценка на ценовите параметри, Комисията пристъпи, към комплексното
оценяване по формулата:
КО = Kom1 +Кот2 +Коф
№ 1 „Доставка на
електрически и магнитни
пособия“

№2 „Доставка на мебели и
обзавеждане“

№ 3 „Доставка на театрално и
фолклорно облекло,
музикални инструменти и

„Темпус 2000“ ООД, София

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 10 +40 +50
КО = 100 точки
”АМО“ ЕООД, гр. София
„РС 1“ ЕООД, гр.София
КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 10 +40 +50
КО = 100 точки
„Мели –М“ ООД, гр.
Пловдив.

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 2 +26,67 +48,41
КО = 77, 08 точки
„РС 1“ ЕООД, гр.София
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спортни пособия“

№ 4 „Доставка на облекло,
включено в списъка по чл.12,
ал.1 от ЗОП“.

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 10 +40 +50
КО = 100 точки
„Мели –М“ ООД, гр.
Пловдив.

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 1.2 +40 +49.36
КО = 90. 56 точки
„РС 1“ ЕООД, гр.София

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 10 +40 +50
КО = 100 точки

КО = Kom1 +Кот2 +Коф
КО = 1.2 +40 +48.32
КО = 89.52 точки

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и на база критерия за оценяване „оптимално
съотношение качество/цена”, съгласно документацията за обществената поръчка в
поръчката, Комисията извърши следното класиране:
За Обособена позиция № 1 „Доставка на електрически и магнитни пособия“:
1– во място: „Темпус 2000“ ООД, София, ЕИК 130065898 със седалище и адрес на
управление гр. Варна 9000,район р-н Приморски, представлявано от Тодор Руменов
Добрев, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: няма
За Обособена позиция №2 „Доставка на мебели и обзавеждане“
1– во място: „АМО” ЕООД – гр. София, ЕИК 831589871 със седалище и адрес на
управление гр. София, район р-н Красно село,ж.к. ХИПОДРУМА, представлявано от
Мариета Георгиева Бешева-Митова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „РС-1” ЕООД – гр. София, ЕИК 103963629 със седалище и адрес на
управление р. Варна 9000,район р-н Одесос, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 13, вх. В, ет. 1, ап.
57, представлявано от БЛАГОВЕСТ ЦВЯТКОВ ЦВЕТКОВ, с комплексна оценка 77.08
точки.
За Обособена позиция№ 3 „Доставка на театрално и фолклорно облекло, музикални
инструменти и спортни пособия“
1– во място: „МЕЛИ-М” ООД – гр. Пловдив, ЕИК 115892855
със седалище и
адрес на управление гр. Пловдив 4004, район р-н Южен, ул.БАДЕМИТЕ No 5, ет. 1, ап. 2,
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представлявано от МАРИЯНА МИТКОВА ВИКИЕВА и НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВИКИЕВ
с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „РС-1” ЕООД – гр. София, ЕИК 103963629 със седалище и адрес на
управление р. Варна 9000,район р-н Одесос, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 13, вх. В, ет. 1, ап.
57, представлявано от БЛАГОВЕСТ ЦВЯТКОВ ЦВЕТКОВ, с комплексна оценка 90.56
точки.
За Обособена позиция№ 4 „Доставка на облекло, включено в списъка по чл.12, ал.1 от
ЗОП“.
1– во място: „МЕЛИ-М” ООД – гр. Пловдив, ЕИК 115892855
със седалище и
адрес на управление гр. Пловдив 4004, район р-н Южен, ул.БАДЕМИТЕ No 5, ет. 1, ап. 2,
представлявано от МАРИЯНА МИТКОВА ВИКИЕВА и НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВИКИЕВ
с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „РС-1” ЕООД – гр. София, ЕИК 103963629 със седалище и адрес на
управление р. Варна 9000,район р-н Одесос, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 13, вх. В, ет. 1, ап.
57, представлявано от БЛАГОВЕСТ ЦВЯТКОВ ЦВЕТКОВ, с комплексна оценка 89.52
точки.
Комисията счита, че офертата нa „Темпус 2000“ ООД, София, относно Обособена
позиция № 1, в пълна степен съответства на предварително обявените от възложителя
изисквания за технически възможности и е с най-оптимално съотношение
качество/цена.
Комисията счита, че офертата нa „АМО” ЕООД – гр. София, относно Обособена
позиция № 2 в пълна степен съответства на предварително обявените от възложителя
изисквания за технически възможности и е с най-оптимално съотношение
качество/цена.
Комисията счита, че офертата нa „МЕЛИ-М” ООД – гр. Пловдив, относно
Обособена позиция № 3 и № 4 в пълна степен съответства на предварително обявените
от възложителя изисквания за технически възможности и е с най-оптимално
съотношение качество/цена.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите
на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени
позиции”,да обяви класирането и да обяви за изпълнител за:
1. Обособена позиция № 1„Доставка на електрически и магнитни пособия“:
„Темпус 2000“ ООД, София, ЕИК 130065898 със седалище и адрес на управление
гр. Варна 9000,район р-н Приморски, представлявано от Тодор Руменов Добрев,
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2. Обособена позиция №2 „Доставка на мебели и обзавеждане“ „АМО” ЕООД – гр.
София, ЕИК 831589871 със седалище и адрес на управление гр. София, район р-н
Красно село,ж.к. ХИПОДРУМА, представлявано от Мариета Георгиева Бешева-Митова.
3. За Обособена позиция№ 3 „Доставка на театрално и фолклорно облекло,
музикални инструменти и спортни пособия“ и Обособена позиция№ 4 „Доставка на
облекло, включено в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП“ „МЕЛИ-М” ООД – гр. Пловдив,
ЕИК 11589285 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, район р-н Южен,
ул.Бадемите No 5, ет. 1, ап. 2, представлявано от Марияна Миткова Викиева и Николай
Борисов Викиев.
С тези действия приключи работата на Комисията.
Настоящият протокол е изготвен на 30.03.2017 г. 16:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Ина Маврова /п/
3.инж. Златинка Кирякова /п/
4. Стоян Анастасов /п/

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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