РЕШЕНИЕ
№ 14/ 10.10.2019 г.
За избор на изпълнител в процедура по реда на Глава ХХVІ от ЗОП за възлагане на
поръчка с предмет:
„Обновяване и модернизация на читалище НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр.
Раковски - 1908", публикувана на сайта на АОП: импорт № 9091071
Настоящото решение се издава на основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ЗОП и Протокол на
Комисията, назначена със Заповед № 10/20.08.2019 г. на Председателя на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, за разглеждане и оценка на офертите и
определяне на изпълнител в процедура по реда на глава 26 от ЗОП за доставка с предмет:
„Обновяване и модернизация на читалище НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр.
Раковски - 1908", по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - „СМР Архитектура“
Обособена позиция № 2 - „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно
осветление, проектор, конферентно озвучение, система за наблюдение“,
публикувана на сайта на АОП – импорт № 9091071 и в Профила на купувача.
 За Обособена позиция № 1 – „СМР Архитектура“
Обявявам класирането, както следва:
Място

Участник

Комплексна оценка

І

„АРТСТРОЙ“ ЕООД

100 точки

Определям за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Обновяване и модернизация на читалище НЧ "Св. Св. Кирил и Методий гр. Раковски - 1908"по Обособена позиция № 1 „СМР Архитектура“, а именно:
„АРТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 120564924, седалище и адрес на управление: гр.
Смолян, у. „Полк. Дичо Петров“ № 6, бл. 15, ет. 2, ап. 41, с Управител: Асен Юриев
Соколов, с Комплексна оценка 100 точки, при следните параметри:
1. Обща стойност на договора:
2. Срок за изпълнение:
3. Гаранционен срок:

164096,83 лева без ДДС.
120 работни дни.
5 години.

Мотиви: Предложената от участника оферта отговаря в пълна степен на
изискванията на Възложителя, заложени в Обявата за обществена поръчка и
Указанията за участие, публикувани в Профила на купувача.
Отстранени участници: няма
 За Обособена позиция № 2 - „Доставка и монтаж на озвучителна
техника, ефектно осветление, проектор, конферентно озвучение,
система за наблюдение“
Обявявам класирането, както следва:

Място

Участник

Комплексна оценка

1

„ЕС ДЖИ ГРУП“ ЕООД

100 точки

2

„ПРО АУДИО“ ЕООД

93,84 точки

3

„МУЗИКАЛНИ ПРОДУКТИ ИГС“ ЕООД

91,51 точки

4

„РОБОКС“ ЕООД

88,23 точки

Определям за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Обновяване и модернизация на читалище НЧ "Св. Св. Кирил и Методий гр. Раковски - 1908", Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на озвучителна
техника, ефектно осветление, проектор, конферентно озвучение, система за
наблюдение“, а именно:
„ПРОАУДИО“ ЕООД, ЕИК 102899807, Адрес: град Бургас, ул. „Гладстон“ №
83, партер, с Управител Станислав Петров Петров, координатор по изпълнението:
Димитрина Стойчева Пенева-Петрова – маркетинг-мениджър, тел. 0887474197, e-mail:
dpetrova@proaudio.bg, с Комплексна оценка 93,84 точки, при следните параметри:
Обща стойност на договора:
Срок за изпълнение:
Гаранционен срок:

50980,17 лева без ДДС
30 календарни дни.
36 месеца.

Мотиви: Комисията е извършила разглеждане и оценка на офертите на
участниците и е класирала същите, съобразно посоченото по-горе. На първо място е
класирана офертата на „ЕС ДЖИ ГРУП“ ЕООД, Адрес: град Пловдив, ул. „Ген.
Кюркчиев“ № 14-16, тел. 0878207239, e-mail: sggrup@abv.bg, с Комплексна оценка
100 точки, при следните параметри:
Обща стойност на договора:
44697,84 лева без ДДС
Срок за изпълнение:
30 календарни дни.
Гаранционен срок:
24 месеца
Преди приключване на работата на Комисията, в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий
- гр. Раковски - 1908" е постъпило Уведомително писмо, вх. № 17/05.09.2019 г. от „ЕС
ДЖИ ГРУП“ ЕООД град Пловдив, с което уведомява Възложителя за следното: Във
връзка с подадената оферта за изпълнение на обществената поръчка, поради много
договорени ангажименти от страна на фирмата към други клиенти, не е в състояние да
отдели трудов ресурс за качественото и навременно изпълнение на поръчката.
Така изложеното прави невъзможно сключване на Договор с класирания на
първо място кандидат, в случая „ЕС ДЖИ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив, ето защо и на
основание чл. 194 ал. 2 от ЗОП, Възложителят приема да сключи договор със
следващия класиран участник, а именно „ПРОАУДИО“ ЕООД. Предложената от
участника оферта отговаря в пълна степен на изискванията на Възложителя,
заложени в Обявата за обществена поръчка и Указанията за участие, публикувани в
Профила на купувача.
Отстранени участници: „АРТСТРОЙ“ ООД – участникът е представил
документи, които НЕ УДОСТОВЕРЯВАТ съответствие с изискванията на

Възложителя, съгласно документацията за участие, в резултат на което Техническото
предложение не е допуснато до оценка. в следния смисъл:
На основание чл. 43 ал. 1, във вр. с чл. 22 ал. 1 т. 6 от ЗОП, настоящото Решение
да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му и на основание чл. 24
ал. 1 т. 2 от ППЗОП в същия ден да бъде обявено на интернет страницата на НЧ "Св.
Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908", раздел Профил на купувача – към досието
на процедурата.
Полина Табакова
Председател на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"

