НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“:
/Боряна Нешкова-Маринова/

/П/*

дата: 14.10.2019 г.
ДОКЛАД
На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение
на Заповед № 95/29.08.2019г. Председателя на Народно читалище „Христо Ботев 1884“,
издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение №
1/18.07.2019г. за откриване на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на
озвучителна техника за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр.
Ботевград“, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Маринов – Звукотехник в НЧ „Христо Ботев 1884“
ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Найденов – Ръководител постановъчна част в НЧ „Христо
Ботев 1884“;
2. Стефани Кръстева – експерт „Програми и проекти“;
Резервни членове:
1.Николай Ценков – осветител в НЧ „Христо Ботев 1884“;
2. Георги Нецовски – музикант в НЧ „Христо Ботев 1884“
изготви доклад за резултатите от работата си както следва:
В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са
постъпили три оферти, а именно:
1. „ВАХС“ ЕООД, с адрес: гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов“ №9, ПК 20 - с вх.
№93/28.08.2019г. 11:00ч.
2. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, с адрес: гр. Русе, ул. „Тулча“ №15 - с вх.
№94/28.08.2019г. 11:20ч.
3. „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1528, бул. „Искърско шосе“
№7, ТЦ „Европа“, сграда 10 - с вх. №95/28.08.2019г. 13:00ч.
Комисията е заседавала в периода от 29.08.2019 г. до 08.10.2019г. и е изготвила следните
протоколи:
1.Протокол №1 от 29.08.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и
оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. Резултатите от работата на комисията са
отразени в същия Протокол.
2. Протокол №2 от 11.09.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно
разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол.
3. Протокол №3 от 17.09.2018г. от закрито заседание на комисията, която отвори,
разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с
Протокол №2 от 11.09.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че
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допълнително представените документи от участниците са в законоустановения срок.
След като разгледа представените допълнително документи от участниците, комисията
установи, че са представили всички документи, попълнени съгласно указанията й, отговарящи
на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор поставени от Възложителя. С
оглед на установеното комисията предлага на Възложителя, участниците да бъдат допуснати
до по-нататъшно участие в процедурата.
4. Протокол №4 от 01.10.2019г. от закрито заседание на комисията, която разгледа
техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, по реда на
постъпване на офертите им. Резултатите от работата на комисията са отразени в същия
Протокол.
4.1. След извършените действия относно разглеждане на техническото предложение на
допуснатите участници в обществената поръчка, Комисията предлага на Възложителя:
- на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „ПИП
ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, поради следните мотиви:
Констатацията на комисията относно несъответствие на техническото предложение на
участника с техническите спецификации, посочени от възложителя, е както следва:
Несъответствието в техническата оферта е за позиция №11 – Микрофон сцена за
прослушване в тонрежисъорска кабина на стр. 26 от Предложение за изпълнение на
поръчката, където участникът не е спазил изискванията поставени от Възложителя, относно
импеданс на озвучителната техника и за позиция №24 – Пасивен суббуфер на стр. 28, където
участникът не е спазил изискванията поставени от Възложителя, относно теглото на
озвучителната техника.
№

Озвучителна
техника

Технически спецификации на
Възложителя:

Кондензаторен
с
диафрагма,
сменяеми
капсули
Микрофон
кардиоида/омни, преключваем НЧ
сцена
за филтър, превключваем атенюатор
11 прослушване в 10 dB, мaксимално звуково
тонрежисъорска налягане - мин 150 dB SPL 1% dB
кабина
(с атенюатор) макс размери 125/22
мм, съотнощение сигнал/шум: мин
76 dB, импеданс под 80 Ohm,
24

Пасивен
суббуфер

Мин 18" говорител, програмна
мощност мин 800W, макс SPL:
мин - 128 dB, чувствителност мин
96 dB, честотна лента мин 40Hz 160Hz, макс размери 670 x 520 x
600 мм, тегло под 31 кг, корпус:
шперплат
или
еквивалент, защитна метална или
еквивалент решетка

Техническа оферта на „ПИП
ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД
Микрофон сцена за прослушване в
тонрежисъорска кабина
Кондензаторен с малка диафрагма,
Сменяеми капсули
Кардиоида/омни,
Преключваем НЧ филтър,
Превключваем атенюатор 10 dB,
Мaксимално звуково налягане - 150 dB
SPL 1% dB (с атенюатор) размери 125/22
мм,
Съотнощение сигнал/шум: 76 dB,
Импеданс 80 Ohm,
Пасивен суббуфер с 18" говорител,
Програмна мощност 800W,
Макс SPL: - 128 dB,
Чувствителност 96 dB,
Честотна лента 40Hz - 160Hz,
Размери 668 x 518 x 598 мм,
Тегло 31 кг,
Корпус: шперплат,
Защитна метална решетка

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на
поръчката на „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във
връзка с установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените
условия на възложителя и по-конкретно несъответствие на техническото предложение на
участника с техническите спецификации, посочени от възложителя, комисията единодушно
реши, че предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата .
Мотиви: Участникът НЕ Е НАПРАВИЛ точно предложение относно техническите
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спецификации, посочени от възложителя.
Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и
техническите спецификации, че когато има несъответствие, конкретното предложение следва
да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие и техническите
спецификации, част от нея, се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и
неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на
несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на
възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да
предложи участника за отстраняване от процедурата.
Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на
спазването на документацията за участие – техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и
трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията.
Комисията счита, че след като участникът е подал непълно, неточно техническо
предложение, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания и параметри, то това
е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен
случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в
обществената поръчка.
При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на
разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на заявления за участие или оферти
всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия", като следва да се има предвид, че горепосочената норма е императивна, което
означава, че всеки участник следва при участие в съответната процедура по ЗОП да се
съобрази със задължителния характер на въведеното законово изискване на възложителя.
Комисията счита, че при наличие на техническо предложение, формирано по начин, който се
разминава и несъответства с изискванията на възложителя, категорично записани в условията
на документацията и по-конкретно в техническите спецификации, то участникът следва да
бъде отстранен от процедурата.
Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията
предлага на възложителя да отстрани участника „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, от понататъшно участие в процедурата.
Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от
тях цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на
08.10.2019 г. от 10:00 ч.
5. Протокол №5 от 08.10.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на „профила на купувача“.
Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите от тях цени, както следва:
1. „ВАХС“ ЕООД
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата
обществена поръчка в размер на 59 165,00 (словом: петдесет и девет хиляди сто шестдесет
и пет лева) лева без ДДС или 70 998,00 (словом: седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и
осем лева) лева с ДДС.
2. „ДИНАКОДР - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата
обществена поръчка в размер на 67 356,20 (словом: шестдесет и седем хиляди триста
петдесет и шест лева и двадесет стотинки) лева без ДДС или 80 827,44 (словом: осемдесет
хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) лева с ДДС.
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С оглед на гореописаното и извършените действия, след приключване на публичната
част от заседанието на комисията същата продължи своята работа на закрито заседание по
обстойно разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници.
Комисията извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение на
допуснатите участници, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите допуснати участници, но не установи такова.
В съответствие с избрания от Възложителя критерий за избор на изпълнител в
настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към класиране на допуснатите
участници, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същите.
Във връзка с извършените от комисията действия, същата:
I. Предлага за отстраняване:
- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД.
IІ. Направи следното класиране:
На І-во място: „ВАХС“ ЕООД
На II-ро място: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен
участникът, класиран на първо място, а именно „ВАХС“ ЕООД.
На 14.10.2019г. комисията приключи своята работа и на основание чл.60, ал.3 от
ППЗОП предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с
изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

/П/

/Марин Маринов/

1.

/П/

/Николай Найденов/

2.

/П/

/Стефани Кръстева/

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
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