НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“
П Р О Т О К О Л №3
Днес, 17.09.2019г., комисия назначена със Заповед № 95/29.08.2019г. на Председателя
на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград, 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“, 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“,
се събра в 10:00 часа в сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1884“, за да 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.
Протокол №2 от 11.09.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи,
като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис.
Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са,
както следва:
1. „ВАХС“ ЕООД – вх. №106/16.09.2019г.
2. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД – вх. №107/16.09.2019г.
1. „ВАХС“ ЕООД
Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от
11.09.2019г., са в законоустановения срок.
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран
електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, и е представен на електронен
носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и
съгласно дадените от комисията указания.
Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор,
удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде
допуснат до разглеждане на Техническото предложение.
2. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД
Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от
11.09.2019г., са в законоустановения срок.
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран
електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, и е представен на електронен
носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и
съгласно дадените от комисията указания.

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор,
удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде
допуснат до разглеждане на Техническото предложение.
След извършените и описани действия, комисията приключи своята работа на
17.09.2019г. в 11:30ч. и взе решение да продължи своята работа по разглеждане на
техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка на следващо
заседание, което ще се проведе на 01.10.2019г. от 10:00ч.
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* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

