НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“
П Р О Т О К О Л №5

Днес, 08.10.2019г., комисия назначена със Заповед №95/29.08.2019г. на
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“, 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 зала №2 в сградата Народно читалище „Христо Ботев 1884“,
за да продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на
допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с
горецитирания предмет, както и да направи окончателно класиране на офертите.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както
и представители на средствата за масово осведомяване.
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.
С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от
заседанието на комисията и същата продължи своята работа на закрито заседание по
обстойно разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници.
Комисията направи 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 възлагане на настоящата
обществена поръчка – „най-ниска цена“, комисията:
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І. Направи следното класиране:
На І-во място: „ВАХС“ ЕООД;
На II-ро място: „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен
участникът, класиран на първо място, а именно „ВАХС“ ЕООД.
Настоящият протокол се състави на 08.10.2019г. в 12:30ч.
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* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
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